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Podróż do Albionu
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SPZOZ jest
w dobrej
kondycji
Grzegorzem Waśko,
dyrektorem Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

KOCHAM CIEksyn
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Nowy sezon...

– To jest już nie do wytrzymania. Mam dość – mówi pani Regina Olszewska mieszkająca w bloku przy ul. Starzyńskiego, stojącym obok miejskiego targowiska. – Pod moimi oknami odbywa się po prostu regularny targ. Dopóki w tym
miejscu sprzedawano tylko kwiaty czy grzyby, nie zwracałam na to uwagi, ponieważ ten handel nie był dla mnie taki
uciążliwy, ale teraz od wczesnych godzin rannych jest rwetes, krzyki i hałasy.
Czytaj na str. 5
Podjeżdżają samochody, ciągniki, ludzie zestawiają swój towar, nawołują się,
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Z OSTATNIEJ CHWILI

Wiatraki rosną
Pierwszy wiatrak, czyli elektrownia wiatrowa, pojawił się już między Dębinkami a
Lelewem. Do wybudowania zostały jeszcze cztery. Prace prowadzi spółka akcyjna
MEGA. Inwestorem zaś jest spółka z o.o.
EOLOS NORTH.

Karetka przy
komisariacie

Od 1 sierpnia br. zmieniło się miejsce
stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego. Obecnie zespół ratownictwa
medycznego funkcjonuje w budynku nasielskiego komisariatu policji
przy ul. Kościuszki 29.

Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć kilka słów o sobie, jak
przebiegała Pana kariera zawodowa i jak trafił Pan do Nasielska?
– Ukończyłem studia w Białymstoku, wtedy była to filia Uniwersytetu Warszawskiego, z zakresu
administracji. Potem z żoną, która
jest lekarzem pediatrą, zamieszkaliśmy w Giżycku, ponieważ
tam otrz ymała st ypendium.
W Giżycku mieszkaliśmy 30 lat.
Tam pracowałem w PSS „Społem” i w tej instytucji moja kariera zawodowa przebiegała od
referenta aż do prezesa. Kiedy
odszedłem na własną prośbę,
prowadziłem własną firmę przez
12 lat. W końcu z żoną podjęliśmy decyzję, o tym, że przeniesiemy się w okolice Warszawy.
W stolicy mieszka nasz syn i po
prostu chcieliśmy być bliżej niego. Dwa lata temu zamieszkaliśmy w Pułtusku, żona podjęła
pracę w szpitalu, a ja w jego administracji. W końcu żona doszła
do wniosku, że praca na oddziale szpitalnym jest już dla niej zbyt
ciężka. Wtedy właśnie padła propozycja z Nasielska, gdzie
potrzebny był pediatra. Przyjechałem na rozmowę razem
z żoną i okazało się, że burmistrz
Grzegorz Arciszewski mnie również zaproponował pracę. Już drugi miesiąc pracuję w nasielskim
SP ZOZ na zastępstwie, ponieważ
pani dyrektor przebywa do końca sierpnia na zwolnieniu lekarskim. Później prawdopodobnie
wykorzysta też urlop, więc będę
ją zastępował dłużej. A co będzie
dalej, zobaczymy.

Czytaj na str. 3

Z SAMORZĄDU

2
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14

Kadry

Na ogłoszony w lipcu br. przez burmistrza Nasielska konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Nasielsk wpłynęły trzy oferty.
Nowym dyrektorem ZOSiP gminy Nasielsk, została wybrana pani Hanna Pietrzak ze Starych Pieścirogów. Już od 20 lipca br. nowa pani dyrektor pełni swoje
obowiązki.
Przypomnijmy, że do końca czerwca br. na tym stanowisku pracował Jarosław
Chyliński. Obecnie jest on dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Płońsku. Ale nadal jest związany z Nasielskiem, ponieważ jest kierownikiem
projektu pt. „Edukacja Twoją szansą – wsparcie uczniów i uczennic z gminy
Nasielsk”, który jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczony dla 406 uczniów trwa od 1 czerwca
br. do 31 stycznia 2014 r., a jego wartość to ponad 1 mln 921 tys. zł.
(r.)

UWAGA

Utrudnienia w ruchu

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2012 r. w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 92. rocznicą
bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka
drogi w Borkowie w godzinach 16.00–19.30.
Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku Pomiechówka
i z Pomiechówka: przez Lelewo, Zaborze, Miękoszyn, Toruń Włościański, Goławice.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
O

G

Ł

O

S

3–16 sierpnia 2012

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28

ROZMOWA Z...

Kilka dni temu do redakcji ŻN przyszła pani Halina Kamińska, sołtys
Chlebiotek, w sprawie informacji, która ukazała się w poprzednim,
15. numerze ŻN, na str. 4. Przypomnijmy, że krótki artykuł dotyczył
dzikiego wysypiska śmieci w Chlebiotkach. Mieszkańcy tej wsi poczuli się urażeni stwierdzeniem „Niestety – to kolejne miejsce, gdzie
okoliczni mieszkańcy ubarwiają sobie naturalną zieleń tworzywami
sztucznymi”. Pani sołtys podkreślała, że mieszkańcy Chlebiotek bardzo chętnie angażują się w sprzątanie swojej miejscowości. Co więcej,
tropią i nawet zgłaszają na policję przypadki wyrzucania śmieci, jeśli
uda im się przyłapać kogoś na gorącym uczynku. Ale mimo to, nadal,
w kilku miejscach regularnie pojawiają się śmieci. – Ludzie podrzucają tu całe worki śmieci. Nie jesteśmy ich w stanie upilnować. Ale na
pewno nikt z mieszkańców Chlebiotek nie wyrzuca śmieci – podkreślała pani Kamińska.
Mieszkańcom Chlebiotek dziękujemy za to, że dbają o swoje otoczenie i próbują utrzymać porządek w swojej wsi. Jednak z pewnością
śmieci zostawiają tu mieszkańcy okolicznych miejscowości. Niestety,
w kwestii właściwego i odpowiedzialnego zagospodarowania śmieci,
które są przecież produkowane przez każdego z nas, zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i wszystkich wsi w naszej gminie, muszą się
jeszcze dużo nauczyć. Na razie ciągle najłatwiej jest je wyrzucić pod
płot sąsiadowi lub do przydrożnego rowu, zostawić w lesie lub wepchnąć do niewielkiego ulicznego kosza…
(i.)

Grzegorzem Waśko, dyrektorem (na zastępstwie) nasielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nasielsku na temat stanu nasielskiej służby zdrowia.

W sprawie śmieci SPZOZ jest w dobrej kondycji
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Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26
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wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00.
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).
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OD REDAKCJI:

Nasielsk, dnia 6.07.2012 rok
ZPN. 7125. 9 .2012
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),
oraz Uchwały Nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zmieniająca
uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków
ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26

Z SAMORZĄDU
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Cena nieruchomości

Nuna nr 151
184/2
1053 m2
9696
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego
2
54,20 m2
8020/31490
Lokal mieszkalny położony na parterze ,
składający się z:
– 2 -ch pokoi,
– kuchni
– przedpokoju,
– łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej, w tym w działce nr 184/2 , pomieszczenie przynależne w piwnicy o pow. 11,66 m²
oraz przynależne pomieszczenie gospodarcze
w oddzielnym budynku garażowo-gospodarczym o pow. 14,34 m².
60. 600,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 19 sierpnia 2012 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 9 lipca 2012 roku do dnia
29 lipca 2012 roku.
Burmistrz
Grzegorz Arciszewski
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Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć kilka słów o sobie, jak przebiegała Pana kariera zawodowa
i jak trafił Pan do Nasielska?
– Ukończyłem studia w Białymstoku, wtedy była to filia Uniwersytetu Warszawskiego, z zakresu
administracji. Potem z żoną, która
jest lekarzem pediatrą, zamieszkaliśmy w Giżycku, ponieważ tam
otrzymała stypendium. W Giżycku mieszkaliśmy 30 lat. Tam pracowałem w PSS „Społem” i w tej
instytucji moja kariera zawodowa
przebiegała od referenta aż do prezesa. Kiedy odszedłem na własną
prośbę, prowadziłem własną firmę
przez 12 lat. W końcu z żoną podjęliśmy decyzję, o tym, że przeniesiemy się w okolice Warszawy.
W stolicy mieszka nasz syn i po
prostu chcieliśmy być bliżej niego. Dwa lata temu zamieszkaliśmy
w Pułtusku, żona podjęła pracę
w szpitalu, a ja w jego administracji.
W końcu żona doszła do wniosku,
że praca na oddziale szpitalnym jest
już dla niej zbyt ciężka. Wtedy właśnie padła propozycja z Nasielska,
gdzie potrzebny był pediatra.
Przyjechałem na rozmowę razem
z żoną i okazało się, że burmistrz
Grzegorz Arciszewski mnie również zaproponował pracę. Już drugi miesiąc pracuję w nasielskim SP
ZOZ na zastępstwie, ponieważ pani
dyrektor przebywa do końca sierpnia na zwolnieniu lekarskim. Później
prawdopodobnie wykorzysta też
urlop, więc będę ją zastępował dłużej. A co będzie dalej, zobaczymy.
Jak obecnie funkcjonuje nasielski
SP ZOZ? Czy są problemy z kadrą?
– Myślę, że SP ZOZ funkcjonuje
dobrze. Trzeba pamiętać, że w jego
skład wchodzi zarówno przychodnia w Nasielsku, jak i ośrodek zdrowia w Starych Pieścirogach oraz
punkt lekarski w Cieksynie. Nasze
placówki działają w godz. od 8.00
do 18.00. Realizujemy przede
wszystkim usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjenci mają prawo narzekać, ale
w ciągu jednego dnia obsługujemy
wszystkich. Sporadycznie zdarzają
się sytuacje, kiedy ktoś nie zostanie
przyjęty, i najczęściej wynikają stąd,
że pacjent po prostu chce trafić na
wizytę do konkretnego lekarza.
Najczęściej dotyczy to lek. med.
Cezarego Ruska.
W ramach POZ (podstawowa opieka zdrowotna) pracują przede
wszystkim lekarze rodzinni. Nasz
SP ZOZ jest dla trzech lekarzy rodzinnych głównym miejscem pracy. Mamy też zatrudnionych kilku
8 internistów, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto
jest też dwóch pediatrów. Z zakresu poradni specjalistycznych: dwa
razy w tygodniu przyjmuje u nas
pacjentki dwóch ginekologów,
a także dwa razy w tygodniu można skorzystać z porady dwóch lekarzy otolaryngologów.

Oczywiście dobrze byłoby gdyby
nasza oferta w zakresie specjalistyki była szersza, potrzebni są: ortopeda, chirurg i dermatolog. Ale na
razie jest to niemożliwe.
Od niedawna na kontrakcie zatrudniony został radiolog, który dwa
razy w tygodniu wykonuje badania USG. Pacjenci mają dostęp do
tej usługi za darmo i dużym udogodnieniem jest to, że można to
badanie wykonać na miejscu. Do
radiologa są kolejki, co oznacza, że
taki specjalista był u nas potrzebny.
Staramy się dbać o naszych pacjentów, których w sumie cały nasielski
SP ZOZ liczy 14 tys. osób.
Jaka jest kondycja finansowa
SP ZOZ?
– Kondycja finansowa naszej firmy
jest dobra. Wszystkie należności są
płacone na bieżąco, nie mamy żadnych zaległości. Pieniądze z kontraktu na POZ, jakie otrzymujemy
z Narodowego Funduszu Zdrowia,
wystarczają na naszą działalność.
Nie mamy obecnie kontraktu na
świadczenie usług z zakresu nocnej
i świątecznej pomocy lekarskiej ani
ratownictwa medycznego, dlatego
ubyło przychodów. Ale jednocześnie ubyło też wydatków, bo przecież ponoszono określone koszty
na zatrudnienie ludzi i utrzymanie
sprzętu.
Ze środków SP ZOZ niebawem będziemy wykonywać inwestycje. Już
w sierpniu rusza remont pomieszczeń punktu lekarskiego w Cieksynie. Nigdy nie przeprowadzano tam
poważnych prac, a przecież z tej
placówki korzysta 1400 naszych
pacjentów. Tym bardziej że zarówno ośrodek w Starych Pieścirogach,
jak i przychodnia w Nasielsku są już
po remontach. W Cieksynie wykonany zostanie remont kapitalny,
m.in.: wymienione zostaną okna,
grzejniki i podłogi. Jego koszt wyniesie 69 tys. zł. Prace rozpoczną
się już 10 sierpnia i na ten czas gabinet lekarski będzie funkcjonował
w szkole. Uznaliśmy, że nie możemy po prostu zamknąć ośrodka i postawić pacjentów przed
koniecznością dojeżdżania do
Nasielska.
Z własnych środków chcemy również zakupić nowy sprzęt do naszego laboratorium.
Z dużych inwestycji, które mam
nadzieję uda się wykonać w tym
roku, trzeba jeszcze wspomnieć
o parkingu dla pacjentów znajdującym się przy nasielskiej przychodni. Ale będzie to możliwe przy
wsparciu finansowym ze strony
władz samorządowych. W tej chwili trwa wykonywanie dokumentacji
na to przedsięwzięcie. Oczywiście
przy tej okazji dokończony zostanie również parking wokół budynku przychodni.
W jaki sposób są w tej chwili wykorzystywane karetki należące do
SP ZOZ?

– Mamy w sumie trzy karetki, z których jedna jest
kompletnie wyposażona,
właśnie ona była dzierżawiona przez firmę Falck
do czerwca. Pozostałe
dwie to karetki transportowe.
Sporadycznie jedna karetka jest wykorzystywana
do transportu pacjentów,
na ogół starszych osób,
do szpitala. Na razie nie
wiadomo, co dalej z tym
taborem, to zależy od decyzji burmistrza Nasielska.
Jeśli jest mowa o karetkach, to czy wie Pan, co
dalej będzie się działo z pogotowiem ratunkowym, które od wielu
lat zawsze stacjonowało przy nasielskiej przychodni?
– Aktualnie podwykonawcą usługi ratownictwo medyczne jest
Nowodworskie Centrum Medyczne (NCM – dawniej nowodworski SZP ZOZ) i do końca lipca br.
karetka stacjonowała przy naszej
przychodni. Przez ten czas byli
w okresie wypowiedzenia i we
wtorek, 31 lipca przenieśli się na
nowe miejsce. Płacili za wynajmem
pomieszczeń 3 tys. zł. Jeszcze nie
zapadła decyzja na jaki cel zostaną
przeznaczone pomieszczenia, które zajmowało pogotowie, ale mam
już pomysł jak je zagospodarować.
Do grudnia ubiegłego roku w nasielskiej przychodni pomoc udzielana była całodobowo. Tu można
było zgłosić się w nocy do lekarza, teraz od momentu, kiedy
kontrakt na tę usługę podpisało
Nowodworskie Centrum Medyczne, pomocy musimy szukać poza
Nasielskiem, czy pacjenci skarżą
się na tę sytuację?
– Tak, pacjenci narzekają, że nie
ma w naszej przychodni szans na
uzyskanie pomocy w nocy i w dni
świąteczne. Wiem, że Nowodworskie Centrum Medyczne (NCM)
planuje zorganizowanie punktu
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NŚPL) w budynku nasielskiego komisariatu. Tam również
ma stacjonować ich karetka.
Ale w lipcu otrzymaliśmy od NCM
ofertę na piśmie, aby to nasz SP
ZOZ prowadził NŚPL w nasielskiej
przychodni. W piśmie przedstawiono dziwne wyliczenia, dotyczące zawyżonej liczby mieszkańców
powiatu i zaniżone liczby mieszkańców naszej gminy. Na ich podstawie zaproponowano nam jedną
czwartą wartości kontraktu, z którego przecież miały być finansowane trzy punkty NŚPL w powiecie
nowodworskim. To jest nieekonomiczne, raz dlatego, że takie wyliczenia nie mają sensu, bo przy
tej usłudze nie ma rejonizacji i tak
naprawdę trzeba przyjąć każdego
pacjenta, który się do zgłosi do lekarza. Dwa, że kalkulacja kosztów
jest po prostu dla nas niekorzystna.

Owszem, zgodzilibyśmy się, gdyby
zaproponowano w ofercie jedną
trzecią kontraktu. Odpowiedziałem
więc, że jesteśmy bardzo zainteresowani tą propozycją, ale nie na
zaproponowanych warunkach finansowych.
Tym bardziej że podczas wcześniejszych rozmów na temat usytuowania punktu NŚPL w naszej
przychodni deklarowaliśmy, że
otrzymają dwa pomieszczenia na
ten cel zupełnie za darmo, nawet
bez opłat. Ale zgody nie było, nawet na tak korzystne warunki.
R

E

K

Sytuacja stała się dziwna, b o
NCM powinien świadczyć usługę NŚPL dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w trzech
punktach, ale póki co wszystkie
znajdują się w Nowym Dworze
Mazowieckim, z czego jeden jest
ruchomy. Dlatego bardzo źle się
stało, że w Nasielsku nadal nie ma
NŚPL, a mieszkańcy naszej gminy
i ościennych miejscowości muszą
szukać pomocy daleko. Nie ma
w tym żadnej logiki.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska
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NA TROPIE ŚMIECIOWISK

fot. M. Stamirowski

Od połowy lipca br. trwają prace remontowe budynku Nasielskiego
Ośrodka Kultury. Ich wykonawcą jest
nasielski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Koszt modernizacji to 65 tys. zł brutto. W ramach
tej inwestycji wykonane zostanie
m.in.: ocieplenie ścian budynku styropianem o grubości 14 cm, położenie tynku silikatowego oraz wymiana
dwojga drzwi i dwóch okienek. Wyremontowane zostaną także schody
zewnętrzne, z których przed laty korzystali widzowie kina. Budynek NOK
nie doczekał się remontu, kiedy kilka
lat temu przeprowadzana była termomodernizacja szkół i przychodni zdrowia. Nie udało się również na ten cel pozyskać dotacji ani z Ministerstwa
Kultury, ani ze środków unijnych.
Jak wyjaśnia Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska – Wielokrotnie podkreślałem, że elewacja budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury jest w tragicznym stanie i jak najszybciej należy ją poprawić. Podkreślałem też, że ta
inwestycja powinna być wykonana w pierwszej kolejności, ponieważ jest ważniejsza niż zakup projektora cyfrowego. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na termomodernizację tego obiektu, dlatego podjąłem decyzję, że to
zadanie zostanie wykonane ze środków własnych gminy, które właśnie na ten cel zabezpieczyliśmy – dodaje.
Termin zakończenia tej inwestycji przewidziano najpóźniej 15 września br.
(i.)

Fontanna w pianie
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KRONIKA
POLICYJNA

17.07. na ul. Pniewska Górka dwóch
mieszkańców powiatu pułtuskiego
uszkodziło samochód; straty wynoszą 1000 zł. Sprawcy usłyszeli
zarzuty uszkodzenia mienia.
22.07. w Miękoszynie spaleniu uległa stodoła. Straty oszacowano na
100 000 zł. Trwa postępowanie
mające na celu ustalenie przyczyny pożaru.

Pijani na drodze:
1 6 . 07. n a u l i c y S ł o n e c z n e j
Dariusz D., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,47 mg/l).

W połowie drogi między osiedlem Krupka
a Nową Wsią, na
zakręcie tuż przed
mostkiem po prawej stronie, ktoś –
prawdopodobnie
któryś z okolicznych mieszkańców – postanowił
uatrakcyjnić tutejsze podłoże i pozostawił jakiś czas
temu kilka worków śmieci. Znaleźć tu można głównie opakowania po artykułach spożywczo-przemysłowych, szklane butelki, czyli odpady domowe.

…i w Mazewie Dworskim „B”

Od ulicy Płońskiej odchodzi
droga, która wyznacza granicę między Nasielskiem a
Mazewem Dworskim „B”. Tu
już kilkanaście metrów od
szosy przydrożne lasy kryją liczne „skarby” śmieciowe. Oczywiście nie brakuje
zwykłych papierów i opakowań po produktach spożywczych i przemysłowych
czy szklanych butelek. Znaleźć także można fragmenty lodówki, tapczan, a nawet
żelazko. Pomysłowość, jeśli
chodzi o rodzaj porzucanych przedmiotów, jest czasami nad wyraz zaskakująca.
I kto to ma teraz posprzątać?
Michał B.

fot. A. Zawadzki

Widok nasielskiej fontanny, w której
znajdowało się pełno piany, zaskoczył mieszkańców Nasielska w niedzielę, 22 lipca br. Co się stało? Ktoś
zaaplikował do znajdującej się w tam
wody szampon lub jakiś inny środek
czystości, i to w dużej ilości. Prawdopodobnie miało być śmiesznie. Żart
rzeczywiście się udał się wyjątkowo,
bo jeszcze następnego dnia z misy
fontanny spływała piana, kiedy czyścili
ją pracownicy ZGKiM. Skutek jest taki,
że niedawno uruchomiona fontanna
znowu przez kilka dni nie działała, bo
uszkodzeniu uległa pompa. A trzeba
pamiętać, o tym, że co dwa tygodnie woda w fontannie musi być wymieniana. Koszt nowej pompy i jej montażu oraz malowania fontanny wyniósł ok. 2 tys. zł. Pieniądze na utrzymanie urządzenia, jak informuje nas Albert
Kołodziejski, dyrektor ZGKiM, pochodzą ze środków przeznaczonych m.in. na pielęgnację zieleni miejskiej.
W tym roku w budżecie gminy na ten cel zabezpieczono jedynie 20 tys. zł i pieniędzy już zabrakło. Niestety, za
skutki tego typu głupich żartów zapłacimy wszyscy.
(i.)
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Powiatówkami trudno przejechać
O tym, że stan dróg powiatowych
na terenie nasielskiej gminy jest
fatalny, wiemy nie od dzisiaj. To,
w głównej mierze, wynik zaniedbań
jeszcze z czasów, kiedy te drogi nie
były zarządzane przez powiat. Ich
stan pogorszył się w znaczący sposób z chwilą podjęcia modernizacji
linii kolejowej Warszawa–Gdynia.
Szczególnie dotyczy to ul. Sikorskiego w Siennicy i drogi w Lubominie. Podobnie wygląda sytuacja
na odcinku Cegielnia Psucka–Ruszkowo. Dotychczasowy zły stan tej
drogi jeszcze się pogorszył z chwilą, kiedy zaczęły nią jeździć potężne samochody z wyjątkowo
ciężkimi elementami do budowy
elektrowni wiatrowych.
Na trzech wymienionych drogach
sytuacja obecnie przedstawia się
następująco. Przygotowywany jest
projekt modernizacji ulicy Sikorskiego w Siennicy. Właściwie już
dawno powinien być ukończony,
ale jak widać, prace się przedłużają.
O tym, jak utrzymać przejezdność
tej drogi do chwili rozpoczęcia
gruntownej modernizacji, radzić
będzie, i to prawdopodobnie jeszcze w czasie wakacji, Rada Powiatu. Zobaczymy, z jakim rezultatem.
Problem drogi do wiatraków także będzie przedmiotem rozważań
Rady. Firmy prowadzące tę in-

westycję wywiązały się ze swego
zobowiązania i, jak udało się ustalić, przekazały środki na modernizację tej drogi (ponad 400 tys. zł).
Chodzi tylko o dopilnowanie, aby
pieniądze te nie były przez powiat
przeznaczone na inny cel, lecz były
wykorzystane w całości na tę drogę. Jak udało się ustalić, środki te
zostaną wykorzystane na modernizację drogi od Dębinek do Ruszkowa.
W poniedziałek, 30 lipca br. łatano dziury na drodze prowadzącej
przez Lubomin. Pracę tę firma „TIP-TOP” ze Stanisławowa wykonywała na zlecenie PKP. Interweniował
w tej sprawie wydział starostwa powiatowego zajmujący się drogami.

A

Siennica

Nawierzchnia tej drogi przed laty
została wykonana przez gminę
w wyjątkowo oszczędnej technologii powierzchniowego poczwórnego utrwalenia emulsją
asfaltową z dodatkiem kruszywa.
To zdecydowana tzw. prowizorka,
niezapewniająca trwałości na lata,
nawet w wypadku użytkowania
drogi wyłącznie przez samochody
osobowe. Ciężkie samochody dokonały zniszczenia. Obecne łatanie
dziur poprawi komfort jazdy, ale na
bardzo krótko. Jak wysokie są koszty rozwiązań prowizorycznych, pokazuje przykład przeciwny – stan
tego ciągu drogowego w gminie
Świercze. Tam od razu położono
dywanik asfaltowy. Mimo upływu
lat i wzmożonego w okresie budowy wiaduktów ruchu drogowego stan drogi na tym odcinku
jest bardzo dobry. Podobną technologię na terenie gminy Nasielsk
zastosowano jeszcze w Siennicy
(na drodze gminnej) i w Miękoszynie. Droga w Miękoszynie została
rozjeżdżona jeszcze w większym
stopniu niż w Lubominie. Tę jednak kolej odbudowała. Stało się to
w wyniku starań władz naszej gminy i merytorycznych pracowników
nasielskiego Urzędu Miejskiego.
az

Dla jednych oszczędność,
dla innych kłopot
dokończenie ze str. 1
witają i dyskutują. A potem przychodzą kupujący. I tak jest trzy razy w tygodniu od godz. 4.30 do południa.
A przecież w taką pogodę jak teraz
nie da się zamknąć wszystkich okien
w mieszkaniu – dodaje.
Dlaczego okna są ważne? Otóż,
wszystkie okna w mieszkaniu pani
Reginy wychodzą na zachód, czyli
znajdują się po tej stronie budynku,
gdzie odbywa się handel. Dokładnie rzecz ujmując, tuż nad głowami handlujących i kupujących. Jeśli
więc są one otwarte, hałas wdziera
się do środka i po prostu przeszkadza funkcjonować.
– Prosiłam wiele razy, żeby ci państwo zachowywali się ciszej, że dla
mnie to jest naprawdę uciążliwe sąsiedztwo. Tym bardziej że targowica

Chodniki

Informowaliśmy już o budowie dwóch chodników, w czym partycypowała nasza gmina. Jeden z nich budowany był przy drodze powiatowej na terenie wsi Psucin, drugi przy drodze wojewódzkiej w Nasielsku
przy ulicy Płońskiej. Obydwa chodniki zostały już wybudowane i służą
mieszkańcom gminy. Do chwili obecnej tylko chodnik w ulicy Płońskiej
został oficjalnie oddany do użytku. Przedstawiciele zarządcy drogi dokonali odbioru wykonanych prac. Wykonawcą tego zadania był Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Lubomin

Z MIASTA

Doradztwo

5
KRÓTKO

Z GMINY

Śmieci w Nasielsku…

NOK w remoncie

W okresie od stycznia do lipca
2012 mieszkaniec powiatu legionowskiego dokonywał systematycznych kradzieży artykułów
spożywczych w nasielskim markecie. Mężczyzna został zatrzymany i
usłyszał zarzut kradzieży.

3–16 sierpnia 2012

jest dokładnie kilka kroków dalej. Oni
oszczędzają na opłatach, a ja przez
trzy dni w tygodniu naprawdę nie
mam gdzie uciekać – twierdzi pani
Olszewska.
We wtorki, piątki i soboty handlowcy ustawiają się na chodniku pod tym
blokiem już od skrzyżowania z ulicą
Rynek aż do wejścia na targowicę,
zastawiając przy okazji bramę wjazdową na podwórze. Nieco dalej pojawiają się także w ulicy Tylnej. Tam
dla odmiany w dni targowe mieszkańcy kamienic mogą mieć problem z dostępem do swoich posesji,
które często są zablokowane przez
parkujące auta.
Na chodniku pod tym blokiem
można kupić np.: warzywa, owoce,
kwiaty, czyli właściwie wszystko, co
znajdziemy kilka metrów dalej na tar-

gowicy, która tak naprawdę z powodzeniem pomieściłaby jeszcze kilka
straganów.
W handlu zawsze ważne jest dobre miejsce, tak aby klient zauważył właśnie ten a nie inny towar.
I to pewnie jest jeden z powodów,
dla którego handlowcy już o świcie ustawiają się przed wejściem na
targowicę. Ale jest jeszcze jeden
ważny argument, z powodu którego właśnie to miejsce jest oblegane
w dni targowe. Tu jest po prostu taniej. Nie trzeba płacić np. placowego. Jak dowiedzieliśmy się w ZGKiM,
handlują w tym miejscu nie uiszczają też opłaty targowej. Teoretycznie
bowiem nie powinno być tu żadnego handlu. A jeśli się odbywa, to jest
on po prostu nielegalny.
(i.)

fot. M. Stamirowski

Firma zewnętrzna wykonująca chodnik w Psucinie uporała się szybko
z zadaniem, ale nie zgłosiła go jeszcze do odbioru. Nie musi się z tym
spieszyć, ma bowiem na to czas jeszcze do końca sierpnia br.
(az)

Wiadukty i drogi

Aż cztery wiadukty znajdujące się na terenie gminy Nasielsk pobudowane
zostały w ciągu dróg gminnych. Niektóre z nich były drogami gruntowymi.
Dojazd do tych wiaduktów jest utrudniony. Dlatego jeszcze w tym roku ma
zostać wykonany odcinek o długości 780 m i szerokości 4 m od drogi powiatowej w Lubominie do wiaduktu kolejowego.

Przyjęcie tych inwestycji od PKP PLK skutkuje tym, że to gmina będzie
odpowiadać za zimowe utrzymanie tych budowli. Gmina również ponosi
koszty utrzymania oświetlenia drogowego. W wypadku inwestycji wykonywanych przez PKP na całej długości oświetlony jest wiadukt w ulicy Kolejowej (droga wojewódzka).
Kierowcy nadal denerwują się z powodu nieoddanego ciągle do użytku wiaduktu w Kątnych. Nadrabianie kilometrów lub jeżdżenie po wybojach wiąże się z większym zużyciem paliwa i uszkadzaniem aut. Kierowcy
skazani są na pokonywanie 650-metrowego odcinka drogi, którą tworzą
nierówne betonowe płyty. Ponadto po zniknięciu robotników zniknęła też
sygnalizacja regulująca ruch wahadłowy. W dodatku, jadąc drogą z betonowych płyt w kierunku Nowego Miasta, trzeba podjechać pod stromy
i dodatkowo wąski podjazd. Do czasu zamknięcia numeru nie udało nam
się uzyskać szczegółowych informacji na temat terminu otwarcia wiaduktu
od rzecznik prasowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
(az, mb)
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Z kart historii – Cieksyn

KULTURA

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron

W tej części pragnę przybliżyć
historię Cieksyna. Wieś jest dobrze znana wszystkim mieszkańcom gminy. Dostarcza atrakcji
turystycznych dzięki okalającej
tę miejscowość rzece Wkrze,
rozrywki podczas corocznych
odpustów kościelnych w dniu
patrona św. Rocha, a także zadumy, gdyż była niemym świadkiem
walk narodowowyzwoleńczych,
których ślady są widoczne na
murach świątyni. Pozwolę sobie
przybliżyć jedynie niektóre wątki
z historii tej pięknej miejscowości, ograniczając się w tej części
do okresu od czasów najdawniejszych do dziejów nowożytnych.
Nie może jednak zabraknąć stałego opisu, czyli przedstawienia
XIX-wiecznego stanu majątku.
Cieksyn jest jedną ze starszych
wsi na ziemi nasielskiej, a jego
nazwy nie można jednoznacznie zinterpretować . P ier wsze
wzmianki o tej miejscowości znajdujemy w pierwszej połowie XII
w. Jest to nazwa rzadka, jeśli nie
jedyną występującą w naszym
kraju. W najstarszych wzmiankach
o tej miejscowości możemy wyróżnić następujące warianty owej
naz w y: Cieksyno, Cieksz yno,
Czexino, Czekxino, Czaxino, Czexyno, Cziekssyno. Do dziś w rozmowach osób starszych możemy
usłyszeć nazwę tę przedstawianą jako: Ciechcin, Ciczyn oraz
Ciekcin. Wynika z tego, iż nazwa
„Cieksyn” nie jest pierwotna, a jedynie urobiona z innych. Od jakiej
nazwy pochodzi? Według hipotez Cieksyn jest nazwą dzierżawczą urobioną od nazwy osobowej
„Cieksza”, stanowiącej zapewne
imię bądź przezwisko człowieka
zamieszkującego ten teren. Skądinąd nazwę „Cieksza” wywodzi się
także od rdzenia ciek – zawartego
w czasowniku „ciec”. Może mieć
to swoje uzasadnienie ze względu na bliskość koryt rzecznych,
a zwłaszcza ujścia rzeczki Nasielnej. Jednakże wydaje się to mniej
prawdopodobne, ze względu na
konstrukcję nazwy.
Czas powstania wsi oraz paraf ii g inie w mrokac h d ziej ów.
O samej miejscowości możemy
powiedzieć, iż pierwsza osada
powstała w paleolicie w kulturze
świderskiej. Jest to więc okres
chronologiczny w naszych dziejach między 12 000 –7 900 lat
radiowęglowych p.n.e.. Nazwa
ta wywodzi się od stanowiska
odkrytego w Świdrach Wielkich
koło Warszawy.
W Cieksynie mieścił się w pierwszej p o łowi e XI X w. maj ątek
należący do Tadeusza Przybyls k i e g o . Z p r z e p r o wa d z o n e j
w dniu 2 czer wca 1817 r. wiz ytacj i kościo ła paraf ialnego
w Cieksynie dowiadujemy się,
iż w tej miejscowości w 22 domach zamieszkiwało 96 mężczyzn (w tym dorosłych 56) oraz
88 kobiet (w tym dorosłych 52).
Cieksyn był także siedzibą folwarku, który w ówczesnym czasie dostarczał jego właścicielowi

znacznego dochodu. W skład
jego dóbr, oprócz samego Cieksyna, wchodziły wsie Borkowo,
Andzin oraz Gadowo. W Cieksynie mieściła się gorzelnia, browar, wiatrak, kuźnia, karczma
oraz młyn wodny położony nad
rzeczką. Cały folwark miał rozległość 2601 mórg ziemi (ok. 1457
ha), w t ym samym Cieks ynie
jego powierzchnia przeznaczona
pod uprawę oraz ogrody wynosiła 856 mórg ziemi (ok. 480 ha).
Z racji położenia w pobliżu rzek
w folwarku występował y także
grunty przeznaczone na zbiorniki wodne, których powierzchnia
wynosiła 46 mórg ziemi (ok. 26
ha) oraz zarośla wynoszące 277
mórg areału (ok. 155 ha). Położenie w bliskości wody sprzyjało
porostowi lasu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ogólnym
stanie folwarku. Powierzchnia
przeznaczona pod las wynosiła w Cieksynie 372 mórg ziemi
(ok. 208 ha). Ponadto w areale
wsi majątkowej Cieksyn można w yróżnić łąki oraz pastwiska, zajmujące teren wynoszący
83 mórg (ok. 47 ha), oraz place
i nieużytki stanowiące 17 mórg
ziemi (ok. 9,5 ha). O zamożności
folwarku niech świadczy fakt, że
w Cieksynie stało 10 budynków
murowanych i tyleż samo drewnianych.
Właścicielem Cieksyna w XIX w.
był Tadeusz Przybylski, piastujący funkcję gubernatora guberni
płockiej. Dziś, idąc główną aleją cmentarza parafialnego, możemy na chwilę przystanąć przy
jego mogile, i czytając płytę nagrobną, oddać się zadumie. Nie
był to jedyny w historii Cieksyna
znakomity właściciel tych dóbr.
W czasach średniowiecza Cieksyn był własnością prywatną
rodu Ziemaków herbu Junosza
(w polu czerwonym na murawie bądź bez niej srebrny baran)
piszących się także: z Cieksina,
Borkowa, Lelewa, Smogorzewa pod Nasielskiem oraz Bielina i Gostkowa, stąd zwanych
Bilińskimi, Borukowskimi, Lelewskimi, Nasielskimi. W XV w.
wyprzedali w całości bądź części
swą siedzibę rodową pod Ciechanowem, zatrzymując jedynie
Sokołowo. Wielu z właścicieli Cieksyna sprawowało urzędy
w administracji państwowej. Warto tu wymienić choćby Ziemaka
z Cieksina v. Smogorzewa, podsędka (1422 r.), sędziego ziemskiego ciechanowskiego (1427
r.) oraz cześnika ciechanowskiego (1440 r.). Za wierną i oddaną służbę otrzymał od Janusza,
księcia mazowieckiego, trz ydzieści łanów lasu w Gdzewie
w ziemi ciechanowskiej. Jednak
najbardziej zasłużonymi dla Polski byli XVI-wieczni przedstawiciele tego rodu. Mam tu na myśli
Jana Bielińskiego oraz Jana i Piotra Borukowskich.
Jan Bieliński, również herbu Junosza, był plebanem cieksyńskim w latach 1517–1530 oraz

kanonikiem pułtuskim (w kolegiacie w Pułtusku widnieje jego
epitafium). W czasie pełnienia
tych funkcji poświęcił się dodatkowo pracy na dworze książąt
mazowieckich Stanisława i Janusza, zostając ich notariuszem
w 1522 r. o ra z s e k r e t a r z e m
w 1523 .. Za gorliwą służbę został
podniesiony do godności kanonika warszawskiego (1524–1535),
a następnie przeniesiony do kanonii płockiej, którą to godność
piastował do czasu otrzymania
biskupst wa p łockiego w roku
1546. Biskupstwem płockim zarządzał przez swego zastępcę
od 31 marca 1546 r. Wcześniej,
bo w 1541 r., został sekretarzem
królewskim. Zmarł w 1546 r.
Jan Borukowski miał ułat wiony start do karier y ś wie ck iej
i duchownej dzięki licznym koligacjom rodzinnym oraz faktowi, iż ród ten pełnił zaszczytne
urzędy na dworze królewskim.
Za sprawą zapewne swego stryja Jana Bielińskiego, pierwszego
sekretarza króla Zygmunta I oraz
biskupa p łockiego, rozpoczął
dnia 23 kwietnia 1542 r. studia na
Akademii Krakowskiej. Stosunkowo wcześnie został zaangażowany na dwór monarszy. W roku
1553 zostaje sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Na swoje
utrzymanie otrzymał probostwo
w Łękowie, z którego ustąpił na
rzecz probostwa w Karniewie
oraz kanonii w Płocku patronatu królewskiego. W nagrodę
za wierną i oddaną pracę zasłużył na dalsze nadania, takie jak
kanonia poznańska otrzymana
z nadania papieskiego na początku roku 1559, którą posiadał
przez 7 lat. 6 kwietnia 1564 roku
król ofiarował Borukowskiemu
kanonię warszawską, czyniąc go
1577 r. jej dziekanem. Do tych
dóbr dochodzi jeszcze kanonia
krakowska otrz ymana 3 lipca
1567 r. oraz nadane rok później
probostwo łęczyckie. W 1578 r.
wszedł w posiadanie probostwa
płockiego z należącymi do niego
dobrami Sieluń i tytułem księcia
sieluńskiego.
Na sejmie lubelskim w 1569 r.,
będąc sekretarzem koronnym,
złożył swój podpis na akcie unii
Ko ro ny z Po d l a s i e m , Wo ł yniem oraz Kijowszczyzną. Jako
osoba ciesząca się zaufaniem
króla Zygmunta Augusta Borukowskiemu zostało powierzone
zadanie przeprowadzenia lustracji dóbr królewskich na Mazowszu.
Po śmierci ostatniego potomka
dynastii jagiellońskiej wraz Janem Zamoyskim popierał elekcję Stefana Batorego, mocno
agitując za jego w yborem. Ta
postawa przyczyniła się do powierzenia Janowi Borukowskiemu, przez królową Annę, spisania
jej oś wiadczeń majątkow ych.
G dy król Bator y mianował na
urząd kanclerski Zamoyskiego,
powstał wakat na podkanclerstwie koronnym. Jan Borukow-
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Warto przeczytać

Kim jest Kukuj?
Wielbiciele rosyjskiej literatury z pewnością znają powieści Tatiany Polakowej, która
ma już w naszym kraju liczne grono wielbicieli. Jej twórczość wydawcy dzielą na
dwie zasadnicze części: serię mrocznych
powieści kryminalnych, których główną
bohaterką jest Olga Riazancewa (w Polsce
ukazują się od 2007 r.) oraz książki, które
łączą przygody dwóch przyjaciółek: Żeni
i Anfisy.
To kryminały zdecydowanie lżejszego kalibru. I chociaż bez zbrodni, czasem nawet
brutalnych, się w nich nie obędzie, to jednak występujące tu postacie mają poczucie humoru rodem z powieści
Joanny Chmielewskiej. Właśnie z tej drugiej, nieco „lżejszej” serii pochodzi książka, którą polecamy – zatytułowana Niezidentyfikowany obiekt
chodzący.
Jej akcja rozgrywa się na głębokiej rosyjskiej prowincji, we wsi Lipatowo.
Na zwariowany pomysł wyjazdu na zapomnianą przez wszystkich wieś
wpada szalona Żenia, a rozsądna Anfisa jedzie z nią, bo w ten sposób postanawia ukarać swojego zazdrosnego męża, oficera specnazu Romana. W Lipatowie, dokąd w końcu, po pewnych perypetiach trafiają dwie
przyjaciółki, mają do wykonania konkretne zadanie – na prośbę mieszkańców mają interweniować (Żeńka jako dziennikarka) u tzw. wyższych
władz w sprawie naprawy zerwanego mostu i założenia elektryczności.
Te, wydawałoby się, przyziemne braki poważnie utrudniają codzienne
życie mieszkańców osady. Przede wszystkim jest problem z zaopatrzeniem, bo przez rzekę można się przedostać jedynie promem lub łodzią
albo wybrać się w długą drogę do pobliskiego mostu. Do tego jedynie za
dnia mogą poruszać się po miejscowości, bo najwyraźniej długotrwały
brak prądu sprawił, że nocą we wsi zaczęły się dziać naprawdę dziwne
i przerażające rzeczy. Okazuje się bowiem, że miejscowych, którzy nie
wylewają bimbru za kołnierz, straszy zagadkowy Kukuj. Poza tym znikają wszyscy, którzy chcą przedostać się przez bagna na pobliską wyspę. Przyjaciółki będą próbowały rozwikłać zagadkę trzech morderstw,
a przy okazji dotrą na tajemniczą wyspę miłośników dzieł sztuki i ludowego folkloru oraz poznają niezwykle przedsiębiorczych hodowców
konopi indyjskich. Trzeba dodać, że tempo akcji powieściowej toczy się
wartko, a dodatkową jej wartością są zabawne zdarzenia, które przytrafiają się bohaterom, oraz duża dawka humoru słownego.
Przygody dziennikarki Żeni i pisarki Anfisy są sprawnie napisane i polecam je naszym Czytelnikom na letni wypoczynek np. na plaży. Szczególnie powinni się nimi zainteresować ci, którzy nie lubią łzawych
romansideł, a preferują przygody i zagadki kryminalne. Na naszym rynku
wydawniczym pojawiły się już trzy tytuły z tej serii: Pułapka na sponsora,
Mąż do zadań specjalnych i Niezidentyfikowany obiekt chodzący. Warto
je oczywiście przeczytać w tej kolejności, ponieważ wtedy będziemy
znali więcej szczegółów z życia tych postaci. Ale każda książka może też
być traktowana jako odrębna całość. Miłej lektury.
(i.)
ski objął je 1 marca 1578 r. Jego
kandydatura popierana jedynie
przez bpa kujawskiego Karnkowskiego miała silnych oponentów
w osobach nuncjusza Laurego
oraz bpa krakowskiego Myszkowskiego, których kandydatem był Hieronim Rozdrażewski.
Jan Borukowski urząd podkanclerzego sprawował do swojej
śmierci, ciesząc się całkowitym
zaufaniem monarchy, wielkiego
kanclerza, jak i tych, którzy mieli
z nim kontakt. 23 stycznia 1583
r. otrzymał nominację na biskupst wo przemyskie z papieskim
potwierdzeniem. Wymagało to
jednak przyjęcia sakry biskupiej,
którą otrzymał prawdopodobnie w drugiej połowie maja 1583
r. Mimo że rządził w Przemyślu,
przeważnie przez swych wikariuszy – oficjałów, bywał często
w swoich dobrach.

Częste wyjazdy w sprawach państwowych do Inflant i na Litwę
p owa żnie nadszarpnę ł y j ego
zdrowie. Zakończył swój żywot
w Sieluniu 13 kwietnia 1584 r.
Ciało Jana Borukowskiego zostało
przewiezione do rodzinnego kościoła w Cieksynie i tam pochowane. Na pamiątkę jego brat Piotr,
opat płocki, wmurował w ścianę
owej świątyni marmurowy nagrobek z wizerunkiem leżącego
biskupa w stroju pontyfikalnym,
który możemy podziwiać po dziś
dzień (PSB, T. II, s. 354 – 356.; D.
Dalecki, ŻN, 2002, nr 4, s. 6).
Piotr Borukowski został opatem
benedyktynów płockich, ale to
właśnie on najwięcej zrobił dla
Cieksyna, gdyż obecny kościół,
a może i nawet zamek w Borkowie
zostały ufundowane właśnie przez
niego.
CDN.
D. Dalecki
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Z UM
Wycięcie drzew lub krzewów może być bardzo kosztowne

Bardzo kosztowne jest ono wówczas, gdy wycinka drzew lub krzewów nastąpi bez wymaganego prawem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Niestety, niektórzy mieszkańcy dowiadują się o konsekwencjach
wycinki dopiero przy naliczaniu kar. Kwota kary za wycięcie jednego dużego drzewa na prywatnej posesji to wydatek
rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Może to być nie tylko wycięcie drzewa przy samej ziemi, ale np. także jego ogłowienie, czyli pozbawienie gałęzi i pozostawienie samego pnia – zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować
wyłącznie:
– usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
– kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
– utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Nie pomoże sprzątnięcie zniszczonego bądź wyciętego drzewa, tak żeby urząd się nie dowiedział, jakiej było wielkości.
Ustawodawca przewidział i takie zachowania. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, gdy ustalenie obwodu
lub gatunku zniszczonego lub wyciętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe (nie ma ani kłody ani śladu po pniu), dane
do wyliczenia kary ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego (m.in. posiłkując
się zeznaniami sąsiadów). Dodatkowo powiększa się też wtedy wysokość kary o 50 procent.
Czasem posiadacz nieruchomości może uniknąć kary – odracza się ją na trzy lata, jeżeli jest szansa, że mimo uszkodzeń,
drzewa lub krzewy przeżyją i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął stosowne działania w tym kierunku. Niestety, za wycięcie drzewa obumarłego również naliczane są kary.
Wydanie zezwolenia na wycięcie może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo
zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, nie może ich być wówczas mniej niż usuwanych drzew lub krzewów.
Osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie, na ogół nie muszą płacić za wycięcie drzew lub krzewów na swojej posesji.
Płaci się tylko wówczas, gdy osoba fizyczna usuwa zieleń na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie każde drzewo przeznaczone do wycinki trzeba zgłaszać.

Przepisów dotyczących uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew, a tym samym do pobierania opłat, nie stosuje się do
drzew lub krzewów m.in.:
– w lasach (wtedy zasady wycinania określa ustawa o lasach),
– owocowych (ale niektóre gatunki drzew potocznie uznawanych za owocowe są jednak gatunkami ozdobnymi i trzeba je zgłaszać, np.
rajska jabłoń) – z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego
lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
– na plantacjach drzew i krzewów,
– których wiek nie przekracza dziesięciu lat.

W przypadku wątpliwości zawsze lepiej zwrócić się do urzędu po fachową poradę – Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 23 6933101. W wydziale tym można pobrać druk wniosku na wydanie zezwolenia na usuniecie/
przesadzenie drzew lub krzewów (II piętro, pokój nr 203); dokumenty są dostępne również na Biurze Podawczym lub na
stronie internetowej www.nasielsk.pl (Dokumenty). Wniosek można sporządzić również samodzielnie. Należy wówczas
pamiętać, że musi on zawierać: imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości oraz tytuł prawny do władania nieruchomością. Trzeba w tym wniosku określić nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, a także rysunek
lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Oprócz tego należy podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia
drzewa lub krzewu oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. W wypadku gdy posiadacz nieruchomości składający wniosek nie jest jej właścicielem, to powinien do niego dołączyć zgodę właściciela.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podziękowanie
„Ludzie, których kochamy, zostaną na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszego
ukochanego Ojca, Dziadka, Pradziadka

Śp. Romana Kubajewskiego

Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom, Znajomym i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej za obecność słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone
wieńce i kwiaty, za okazaną pomoc i serce pragną wyrazić serdeczne podziękowanie
						
Pogrążeni w bólu i smutku
								
Dzieci, wnuczki i prawnuczki
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Duchowe witaminy

Roboty
na drodze

Codzienny widok, który szczególnie w okresie wakacyjnych wojaży pojawia się na szlakach przejazdów, to znaki ostrzegawcze dotyczące robót na drodze. No cóż, taki czas. Chodzi nie tylko o niedogodności, jak
korki, utrudnienia w ruchu. Prace na drodze są także okazją do tego, by
coś wyremontować, usprawnić czy poprawić. Niektóre prace przeciągają się w czasie, co skutkuje zdenerwowaniem podróżnych i zwiększeniem kosztów samych inwestycji.
Duchowa droga też domaga się naprawy, zatrzymania się, poprawienia
nawierzchni. Jest to możliwe nie w gwarze i zgiełku codziennego zabiegania, ale w ciszy i spokoju. Ciekawą propozycję w tej materii stanowią
znane „Ćwiczenia duchowe” św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, zwane popularnie rekolekcjami ignacjańskimi. Sam miałem okazję kilkakrotnie brać udział w tego rodzaju rekolekcjach w kilku
ośrodkach jezuickich rozsianych w Polsce. Czemu one służą? Jak zaznacza Ignacy w książeczce „Ćwiczenia”: „żeby pozbyć się nieuporządkowanych przywiązań, a gdy się już ich pozbędziemy, żeby szukać woli
Bożej i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia tak, by zbawić duszę”.
Okazuje się, że św. Ignacy nie był wielkim pisarzem. Co więcej, pisanie
przychodziło mu z wielkim trudem, chociaż miał ogromne doświadczenie w sprawach duchowych. I chyba o to doświadczenie chodzi tu
najbardziej, bo przecież trudno słuchać kogoś, kto zna się na rzeczy słabo albo tylko udaje, że się zna. „Ćwiczenia” stanowią owoc duchowych
przeżyć i wieloletniej refleksji św. Ignacego. Ich ogromna skuteczność
i moc sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy
doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia ich w 1548 r. przez papieża
Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę ułatwiająca wewnętrzną przemianę i odnajdywanie woli Bożej w życiu człowieka. Pius XI w podsumował wielowiekowe doświadczenie w zakresie
udzielania „Ćwiczeń”, nazywając je „najmądrzejszym i ze wszech miar
uniwersalnym kodeksem reguł zdolnych wprowadzić duszę na drogę
zbawienia i doskonałości”. Pięćdziesiąt lat później Jan Paweł II w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański wypowiedział życzenie: „aby
szkoła «Ćwiczeń duchowych» była skutecznym środkiem przeciwko
złu współczesnego człowieka, który wciągnięty w ludzką zmienność,
żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi. Niechaj «Ćwiczenia» będą kuźnią nowych ludzi, autentycznych chrześcijan, oddanych apostołów. Jest to życzenie, które zawierzam wstawiennictwu Matki
Najświętszej: najpełniej oddanej kontemplacji, mądrej Mistrzyni Ćwiczeń
Duchowych”.
Rekolekcje oparte na „Ćwiczeniach ”, odprawiane w skupieniu wewnętrznym i zgodzie na całkowite milczenie, trwają pięć lub osiem dni.
Pomagają poznać zarówno swoją prawdziwą wielkość, jak i rzeczywistą
nędzę, ułatwiają dostrzec nieład swego życia, głębię grzechu i jego niszczącą siłę, która zakłóca wszystkie najważniejsze odniesienia: do Boga
i do siebie samego, a także do bliźnich i do świata. Rekolektant, wchodząc w siebie, odkrywa nieuświadomione, często złe motywy swego
postępowania, niszczące go namiętności, zranienia i urazy. Czyni to, aby
z całym brzemieniem przyjść do Chrystusa Ukrzyżowanego po przebaczenie i uzdrowienie.
Wielką zaletą „Ćwiczeń” jest to, że poznawanie siebie dzieje się w nich
nie na podstawie jakiejś tylko czysto ludzkiej wizji człowieka i nowoczesnych technik psychologicznych, lecz w świetle słowa Bożego i zawsze
w modlitewnym klimacie. Nie rekolekcjonista jest w nich najważniejszym rozmówcą, lecz sam Bóg. Istotnym elementem ćwiczeń ignacjańskich – oprócz poznania siebie – jest uczenie się modlitwy, którą św.
Ignacy ogólnie nazywa „ćwiczeniami duchowymi”. Rekolektant uczy
się, oprócz rachunku sumienia, przede wszystkim medytacji i kontemplacji ewangelicznej. Zawsze wychodzi się w nich od słowa Bożego, by
w jego świetle ujrzeć swoją konkretną sytuację i pozwolić Słowu osądzić
siebie i umocnić, wchodząc w serdeczną rozmowę z Bogiem Ojcem,
Synem Bożym i Matką Najświętszą.
Kiedy prace drogowe dobiegną końca, oczom ukazuje się zupełnie inny
obraz niż na początku. Podobnie dzieje się wtedy, gdy włożymy wysiłek, dokonamy duchowej pracy w porządkowaniu swojego życia. Efekt
może być nie tylko zadowalający, ale i trwały. Stojącym przed wyborem
drogi życia „Ćwiczenia” pomagają w dokonaniu właściwego wyboru.
W innych wypadkach prowadzą do reformy życia bądź do pogłębienia
i ożywienia wiary.
ks. Leszek Smoliński
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U HARCERZY

KARTKA Z PODRÓŻY

Obóz harcerski w Tatrach

Podróż do Albionu
W drugim t ygodniu lipc a
z Nasielska wyruszyła wycieczka
autokarowa do Anglii, zorganizowana przez Ewę Korycką za pośrednictwem warszawskiego biura
podróży, które jako przewodniczkę wyznaczyło Lucynę Śledziewską. W podróży mogli wziąć udział
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
ale także dzieci, młodzież i osoby dorosłe niezwiązane z tą szkołą. Opiekunkami grupy liczącej
41 osób zostały Agnieszka Mackiewicz (dyrektor nasielskiej podstawówki) i nauczycielka języka
angielskiego Ilona Pietrzak.
Najmniej sympatyczną częścią wycieczki do Anglii była z pewnością
sama podróż. Mówimy w końcu
o ponad dobie przejazdu autokarem i blisko godzinnej przeprawie promem. By umilić nam czas
podróży, często organizowano
przerwy postojowe. Pani przewodniczka puszczała też filmy, a większość związana była z miejscem, do
którego się udawaliśmy. Obejrzeliśmy np. francuską komedię Jeszcze
dalej niż północ, której akcja toczyła się w okolicach Calais, gdzie
mieliśmy wsiąść na prom. Szkoda,
że duża część naszej trasy wypadła
w nocy i nie mogliśmy podziwiać
uroków mijanych krajów: Niemiec,
Holandii, Belgii i Francji. Port Dover,
do którego przybyliśmy promem
wczesnym rankiem, zachwycił
swoimi ogromnymi, białymi klifami (od nich wzięła się właśnie poetycka nazwa „Albion”, czyli „biały”).
Nim przejdziemy do opisu londyńskich atrakcji, warto napisać o ciekawym sposobie zakwaterowania.
Otóż uczestnicy wycieczki, dobrani wcześniej w kilkuosobowe grupy,
zamieszkali na czas pobytu w domach mieszkańców Londynu! Mogli więc dokładnie przyjrzeć się, jak
żyją ich gospodarze (zwani hostparents), a także rozmawiać z nimi,
oczywiście po angielsku, w końcu
jednym z celów wycieczki było
szlifowanie języka. Nasi gospodarze
również serwowali nam prawdziwie
angielskie śniadania i obiadokolacje
(swoją drogą kuchnia brytyjska jest
dość prosta, za to bardzo kalorycz-

na), a także dawali coś „na drogę”,
gdy każdego ranka wyruszaliśmy
na zwiedzanie miasta.
Sam Londyn to ogromne, zróżnicowane i pełne życia miasto,
o którym pisarz Samuel Johnson
powiedział: Kto jest znudzony Londynem, jest znudzony życiem. Dość
powiedzieć, że tych kilka dni, które
tam spędziliśmy, to było o wiele za
krótko. W tym czasie odwiedziliśmy słynne miejsca, takie jak choćby Tower of London. To twierdza,
którą większość zna jako więzienie
wielu sławnych Anglików, np. Anny
Boleyn i Thomasa Moore’a, a w czasach nam bliższych – Rudolfa Hessa. Ale to niejedna funkcja, jaką ta
budowla sprawowała: Tower było
również twierdzą obronną, pałacem,
a nawet… zoo. Niedaleko znajduje
się zwodzony Most Tower, który
akurat otworzył się, by mógł przepłynąć duży żaglowiec, co stanowiło dla nas dodatkową atrakcję.
Samo spacerowanie po mieście
sprawiało również wiele radości.
Można bowiem było wypatrzeć
kilka charakterystycznych symboli Londynu: double deckery, czyli
czerwone piętrowe autobusy, specyficzne budki telefoniczne w tym
samym kolorze czy black cabsy
– czarne taksówki w starym stylu. Londyn pełen był również flag
z „Union Jackiem” – czerwonym
krzyżem w białym obramowaniu
na niebieskim tle. Czy to z powodu zbliżających się Igrzysk Olimpijskich, czy też dumy narodowej,
ten symbol można było zobaczyć
w wielu miejscach. To również najpopularniejszy motyw w sklepach
z pamiątkami, a także np. z ubraniami. Doprawdy, ciężko wrócić z wycieczki do Londynu i nie przywieźć
nic z Union Jackiem!
Emocjonującą atrakcją Londynu
jest obejrzenie miasta z London
Eye, wielkiego 135-metrowego
koła diabelskiego, które zostało
zbudowane z okazji nadejścia drugiego tysiąclecia (dlatego nazywany jest również Kołem Milenijnym).
Tu trzeba pochwalić uczestników
wycieczki, że choć nie brakowało
osób nieprzepadających za dużymi

wysokościami, to nikt
nie zrejterował ze skorzystania z tej atrakcji.
I nic dziwnego, miasto z wysokości ponad 100 metrów
wygląda niezwykle.
Widać stamtąd np.
bardzo dobrze Pałac Westminstersk i
z Big Benem i nieco
mniej znaną Victoria Tower, a z drugiej
strony choćby Shard
London Bridge, najwyższy w Europie wieżowiec, który wznosi
się na wysokość prawie
310 metrów.
Londyn to również wiele ciekawych sklepów. Kilkakrotnie podczas naszej wycieczki mieliśmy
czas wolny podczas którego mogliśmy, sami w małych grupach
z jednym z opiekunów, pochodzić
po takich miejscach, jak Oxford
Street czy Trafalgar Square. Znajduje się tam wiele sklepów, zarówno takich, w którym można zrobić
zakupy, jak i takich, w których samo
przebywanie jest przyjemnością.
Do pierwszej grupy możemy zaliczyć Primark i Lilly White sprzedające odzież i artykuły sportowe,
których cena (nawet jak na polskie
warunki) potrafiła nieraz zaskoczyć.
Spodnie za 3 funty (1 funt to nieco
ponad 5 złotych) czy dwóch koszulek za 8 funtów? Czemu nie!
Druga grupa to m.in. ogromny
i wielopiętrowy sklep z… M&Ms.
Ciężko uwierzyć, ile rzeczy można sprzedawać z tymi cukierkami.

Słodycze w kilkunastu (albo i kilkudziesięciu) smakach i tylu samych
rodzajach opakowań to oczywistość, wszelkie breloczki i pluszaki
też. Ale już zastawa kuchenna, biżuteria czy wysadzana diamentami
od Swarovskiego (!) kurtka za 2 tys.
funtów? Sklep M&M to z pewnością
jedna z ciekawszych, mniej rozpoznawalnych atrakcji Londynu.
W trakcie naszej wycieczki zostaliśmy również zabrani poza obszar centrum Londynu do dwóch
miejsc. Pierwszym był Windsor,
małe i urokliwe miasteczko, w którym piętrowym autobusem pojechaliśmy do Eton, z pamiętającą
czasy średniowiecza elitarną szkołą dla chłopców. Wywodzi się z niej
choćby obecny premier Wielkiej
Brytanii David Cameron. Drugim
miejscem było Hampton Court,
siedziba m.in. dynastii Tudorów.
Tutaj sporą atrakcję stanowił labirynt, który był niestety trochę za
mały, by się w nim porządnie zgubić. Reszta budowli i znajdujące się

obok ogrody stylizowane na Wersal wyglądały już świetnie. Można
było zajrzeć do pałacowej kuchni
i podejrzeć, co jadał król Henryk
VIII, najbardziej znany właściciel
Hampton Court, a także przyjrzeć
się poświęconej jego życiu, w dużym stopniu interaktywnej ekspozycji.
Niestety, 5 dni minęło, nim zdążyliśmy się obejrzeć, i trzeba było
udać się w długą podróż powrotną, licząc, że może kiedyś uda się
jeszcze wrócić do Albionu. Na
razie pozostaje jednak podziękować organizatorom za wycieczkę, opiekunom za pilnowanie
stadka niesfornych dzieci i nastolatków
(a także oczywiście nas, dorosłych),
a uczestnikom za integrację i wspólną
zabawę podczas pobytu. To z pewnością była jedna z najciekawszych
wycieczek wakacyjnych, jakich
można doświadczyć, pokazująca,
że mieszkańcy Nasielska też potrafią
zorganizować interesujące wyjazdy.
Paweł Kozłowski

TAM BYLIŚMY

Cygańskie melodie
W sobotę 21 lipca br. wielbiciele
cygańskiej muzyki i kultury mieli
okazję oglądać w TVP 2 transmisję
koncertu galowego z XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
i Kultury Romów, który w tym
roku odbywał się w Ciechocinku.
Jak się okazało, na stadionie pod
tężnią, przed pięknie zaaranżowaną sceną, wśród rzeszy widzów nie
zabrakło przedstawicieli Nasielska.
Do Ciechocinka bowiem pojechała grupa pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
wraz z rodzinami. Takie wyjazdy
odbywają się już od kilku lat. Ale
od kiedy Agata Nowak, dyrektor DPS, nawiązała współpracę z Don Vasylem, który ze swoim zespołem już
od sześciu lat uświetnia Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych PROMIEŃ organizowany
właśnie przez DPS, pracownicy placówki są na festiwalu mile widzianymi i chętnie zapraszanymi gośćmi.
Sobotnia wyprawa na cygański koncert rozpoczęła się rano, ponieważ pierwszym jej etapem było Skępe. Tu
można było zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej, a co odważniejsi mogli zażyć kąpieli w jeziorze. Był
też czas na grillowanie, po czym wyprawa ruszyła do Ciechocinka. W tej uzdrowiskowej miejscowości, o tej
porze roku pełnej kuracjuszy, nasielszczanie zwiedzili park zdrojowy, a wieczorem wzięli udział we wspaniałym koncercie. Na scenie w pięknych kolorowych strojach występowały romskie zespoły z kraju i zagranicy,
w tym m.in.: Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Dżiani, Terne Roma, Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy, Hitano. Uczestnicy wyjazdu podkreślali, że podczas koncertu bawili się wspaniale, i choć do domów wrócili dopiero nad ranem, to już deklarują, że za rok też pojadą tam, gdzie stanie cygański taborem i występować będą
cygańskie gwiazdy.
(i.)

W dniach od 2 do 8 lipca br. harcerze
ze szczepu „Quercus” oraz młodzież
niezrzeszona brali udział w obozie
harcerskim zorganizowanym przez
druhnę Ewę Żołnirzak i druhnę Kingę
Żabik we współpracy z dh. Januszem
Konerbergerem i firmą JAN-POL. Za
cel obozu obraliśmy sobie Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie i Słowację.
Wyruszyliśmy wczesnym rankiem
przy odgłosach burzy i w ogromnej ulewie, ale w doskonałych humorach. Pierwszego dnia
mieliśmy okazję odwiedzić Częstochowę, gdzie
zobaczyliśmy Cudowny
Obraz Matki Bożej, Bazylikę, Skarbiec, Muzeum
600-lecia, Salę Rycerską
oraz Arsenał. Po Jasnej Górze oprowadzała nas siostra
zakonna, która przekazała
nam wiele cennych informacji i w ciekawy sposób
opowiadała historię Jasnej
Góry. Po wizycie w Częstochowie wyruszyliśmy
do miejsca naszego zamieszkania, czyli ośrodka
wypoczynkowego „Chotarz” w Kościelisku.
Drugi dzień przywitał nas słońcem
i upalną pogodą. Po wspólnym
śniadaniu udaliśmy się na szlak pod
opieką pani przewodnik. Podczas
wędrówki zobaczyliśmy Kuźnice,
wystawę zwierząt występujących
w Tatrach oraz obejrzeliśmy film na
ich temat. Odwiedziliśmy Pustelnię Brata Alberta, weszliśmy na Kalatówki, skąd podziwialiśmy Dolinę
Bystrej. W drodze powrotnej oglądaliśmy Wielką Krokiew im. Stanisława
Marusarza. Trzeciego dnia pani przewodnik zabrała nas w Tatry Wysokie,
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które zapadły nam głęboko w pamięci. Dotarliśmy do Wodogrzmotów Mickiewicza, skąd udaliśmy się
do schroniska, aby przeczekać burzę. Ponieważ pogoda nie sprzyjała dalszej wędrówce, wróciliśmy do
ośrodka. Po obiadokolacji, ku radości
harcerzy, pojechaliśmy zrelaksować
się na basen termalny w Szaflarach.
Dzień czwarty stanowił dla nas nie
lada wyzwanie, gdyż po wczesnej
pobudce i śniadaniu wyjechaliśmy na

Słowację, gdzie zobaczyliśmy i zwiedzaliśmy Zamek Orawski. Obiekt ten
jest uważany za jedną z piękniejszych budowli na Słowacji. Góruje
nad miejscowością o nazwie Orawskei Podzamcze i wznosi się na skale
112 metrów nad lustrem rzeki Orawy.
Zamek wywarł na nas ogromne wrażenie, wszyscy zapamiętamy na długo panoramę z wieży.
Jednak to nie był koniec atrakcji.
Okazało się, że większych emocji dostarczyła nam Dymianowska
Jaskinia Wolności. Bogactwo form
i kształtów krasowych zapierało
dech w piersiach. Półmrok i tempe-

ratura 7 st. C potęgowały niezwykłą
atmosferę tego miejsca. Piątego dnia
udaliśmy się na szlak do Doliny Małej Łąki, której centralną częścią jest
Wielka Polana Małołącka. Wielka,
świetlista polana, zamknięta od południa łańcuchem gór, z imponującym
urwiskiem Wielkiej Turni, była dla nas
miejscem odpoczynku.
Dzień szósty powitał nas ładną pogodą. Koleją krzesełkową Butorowy
Wierch wjechaliśmy na Gubałówkę,
gdzie wszyscy bawiliśmy się dobrze na
torze saneczkowym.
Następnie Koleją Linowo-Terenową Gubałówka zjechaliśmy
na dół, skąd przeszliśmy na Krupówki,
gdzie ogarnęło nas
szaleństwo zakupów,
każdy przecież musiał przywieźć jakąś
pamiątkę z gór. Wieczorem mieliśmy
obozowego grilla, na
którym gościliśmy
górala Jędrka. Wesoła
gawęda górala, gra na
skrzypcach i gitarze , wspólne śpiewy
niosły się po halach.
Czas obozu dobiegał końca i trzeba
było pakować się i wracać do domu.
Siódmego dnia, w drodze powrotnej,
zwiedziliśmy zabytki Krakowa. Najciekawsza była dla nas Smocza Jama
i związana z nią legenda.
Z tego obozu pozostało nam wiele
wspomnień, ogrom wzruszeń, nowe
znajomości i duże doświadczenie
traperskie. Mamy nadzieję, że za rok
znowu spotkamy się na szlaku.
Czuwaj! druhna Kinga

Z GMINY. Cieksyn

KOCHAM CIEksyn – impreza charytatywna
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” z Cieksyna organizuje pod koniec sierpnia Piknik Charytatywny „KOCHAM CIEksyn”. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na rzecz pogorzelców
z Cieksyna, państwa Marszałków.
Impreza będzie miała miejsce w niedzielę, 26 sierpnia br. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie w godzinach 13.00–
18.00. Przewidziane będą liczne atrakcje. Na scenie użyczonej przez
Nasielski Ośrodek Kultury wystąpią: teatr „Legendarium” z Koziebród z przedstawieniem Wielka podróż motylka Emilka, Pan Ząbek,
uczestnik programu „Mam Talent”, wraz z grupą „Circus Klan Grus”
z Wrocławia, „Klaun Patefon” cyrkowo-iluzjonistyczny z Legionowa
oraz teatr „Delikates” z Pisza, który przedstawi słuchowisko teatralne
pt. Z głową w chmurach. Marzyciele.
Oprócz tego będzie można posłuchać piosenek zaprezentowanych przez laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę” oraz koncertu zespołu Metro Cover Band z
Nasielska. Równie ciekawie będzie się działo poza sceną. Chętni
będą mogli skorzystać ze stoisk z ekożywnością pochodzącą z
Cieksyna i okolicznych wsi, wziąć udział w warsztatach artystycznych (malowanie kubków, ekotoreb, tworzenie biżuterii z filcu),
a także pomalować sobie w wymyślny sposób twarz czy zrobić
tatuaż z henny. Inne przewidziane atrakcje to przejażdżka konna i zwiedzanie wsi wozem konnym, zabawy i konkursy rodzinne, szczudlarze i wielkie megabańki mydlane. Nie zabraknie dmuchanych zabawek i waty cukrowej.
W organizację Pikniku Charytatywnego zaangażowane są następujące organizacje: wymieniony już Nasielski
Ośrodek Kultury (scena i nagłośnienie), Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów, „Wilczy Jar” ze Strubin, Ochotnicza Straż Pożarna z Cieksyna oraz Agencja Artystyczno-Reklamowa „Sagitarius Projekt”.
Organizatorzy imprezy zwracają się z apelem do wszystkich instytucji i osób prywatnych, które chciałyby w jakiś sposób włączyć się do akcji, aby zgłaszały się do Kingi Szczypek ze Stowarzyszenia „Skafander”,
numer tel. 694 441 810.
(pk)

Z BIBLIOTEKI

Wakacyjne zajęcia
W tym roku „Lato w mieście” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku trwało od 16
do 20 lipca br. i odbywało się pod znakiem
Scooby’ego-Doo: cod zi e n n i e w yś wi e tlal i śmy filmy opowiadające
o przygodach tego bohatera. Na zakończenie tygodniowych zajęć zorganizowaliśmy wystawę portretów Scooby’ego,
które wykonały dzieci przychodzące do biblioteki.
W poniedziałek czytaliśmy bajki o Piracie Patchu, do których dzieci
wykonywały ilustracje. We wtorek w ramach zajęć plastycznych dzieci wykonywały figurki z masy solnej i makaronu. Rozstrzygnęliśmy też
konkurs na najzabawniejszego stworka. Środa także była poświęcona
zajęciom plastycznym. Zaś w czwartek dominowały gry i zabawy przy
muzyce, był też konkurs karaoke i dyskoteka.
Prawdziwym zaskoczeniem dla dzieci były piątkowe zajęcia, kiedy to zadaniem wszystkich było zbudowanie miasta z wykorzystaniem odpadów
przeznaczonych do recyklingu.
Codziennie dzieci i młodzież korzystały z pracowni internetowej. Organizowane były również zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz
konkurs na rysunki kredą na chodniku.
Atrakcją dla dzieci była też codzienna godzinna nauka języka migowego:
dzieci pod okiem Sylwii Fidor mogły nauczyć się swoich imion i nazwisk
oraz prostych zwrotów i tekstu piosenki A ja kocham swoją mamę.
Łącznie przez 5 dni w zorganizowanej akcji w MGBP udział wzięło 160
dzieci. Dzięki uprzejmości pracowników firmy BACHA dzieci przez mogły jeść serki i jogurty oraz zakupione dzięki środkom finansowym z nasielskiego Urzędu Miejskiego słodycze.
(mgbp)
Z

A

P

R

O

S

Z

E

N

I

CHRCYNNO 2012
Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Nasielszczanie”
z siedzibą w Siennicy k. Nasielska ul. Gen. Sikorskiego 22
ZAPRASZA

byłych i obecnych harcerzy i instruktorów ZHP
harcerzy i instruktorów Hufca ZHR
przyjaciół oraz sympatyków harcerstwa
z okazji

68. rocznicy Powstania
Warszawskiego

na uroczystą zbiórkę 4.08.2012 r.
do Chrcynna
PROGRAM
4 sierpnia 2012 (sobota)
do godz.14.30 Przyjazd uczestników zbiórki Chrcynno 2012.
Zwiedzanie powstańczej fotowystawy
oraz historycznych militariów autorstwa Zdzisława Suwińskiego.
godz.14.30-16.00 plenerowy koncert
Polskiej Grupy Artystycznej „Bene”,
dedykowany szczególnie sympatykom młodzieży harcerskiej
i pracownikom „Jan-Polu”.
godz.16.00-16.45 obiad
godz.17.00 apel nawiązujący do Godziny „W” z 1944 r.
godz.17.30-19.30 ognisko harcerskie z udziałem powstańców oraz
stowarzyszenia harcerzy seniorów „Okęcie”
od godz. 20.00 udział we mszy św. polowej.
		
			
			

Czuwaj!
Komendant Kręgu „Nasielszczanie”
hm. Janusz Konerberger
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RUBRYKA HARCERSKA

Gmina Nasielsk uczestniczy w konkursie „Zdrowa Gmina”. Konkurs powstał z myślą o profilaktyce nowotworowej i jest organizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). Nadrzędnym zadaniem konkursu jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się
na badania profilaktyczne, mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. Konkurs ma na
celu pogłębienie świadomości Polaków co do istoty odpowiednio wczesnego wykrycia choroby, co w wielu
wypadkach pozwala na całkowite wyleczenie. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Zadbajmy o zdrowie naszych rodzin. Poniżej przedstawiam wykaz najbliżej położonych placówek realizujących badania.
Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

Rak szyjki macicy
Na świecie każdego roku na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet. W Europie co 18 minut z powodu raka szyjki macicy umiera kobieta. Co roku około 3500 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy,
a połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Oznacza to, że z 10 kobiet, u których codziennie
wykrywa się w Polsce ten nowotwór, 5 umiera. Część z nich nie zdążyła wykonać badania cytologicznego.
Jeśli jesteś w wieku 25–59 lat i:
nie miałaś wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat w ramach NFZ,
ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE.
PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
ul. Sportowa 2, tel. /23/ 691-25-03,
„Centrum Medyczne” G. Czerwonko i A. Łapińska Spółka Jawna w Nasielsku,
ul. Warszawska 47, tel. /23/ 691-25-14.

Rak piersi
Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań
na nowotwory złośliwe). Stanowi główną przyczynę zgonów kobiet wśród nowotworów (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych).
Jeśli jesteś w wieku 50–69 lat i:
w ciągu ostatnich 2 lat nie miałaś wykonywanej mammografii w ramach NFZ,
otrzymałaś w 2011 r. pisemne wskazanie do wykonywania ponownej mammografii po 12 miesiącach,
nie miałaś wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi,
ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE.
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – MAMMOGRAFIA
Nowodworskie Centrum Medyczne, ul. Paderewskiego 7, tel. /22/ 775-26-94,
NZOZ „MEDIQ” w Legionowie, ul. Piłsudskiego 20, tel. /22/ 774-26-40.

Rak jelita grubego
Rak jelita grubego to nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy lub odbytnicy. Jest przyczyną 655 000
zgonów w ciągu roku na świecie. Najwyższe wskaźniki zapadalności notuje się w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, a najniższe w rozwijających się krajach Afryki i Azji. Co roku na raka jelita grubego zapada ponad
13 000 Polaków, z czego ponad 9000 umiera.
Jeśli jesteś w wieku 50–65 lat i:
w twojej okolicy jest ośrodek Programu Badań Przesiewowych,
ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE.
PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii,
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. /22/ 599-26-49,

Zrodzeni w ogniu
Już od młodych lat
trwa moja przygoda
z ogniem. Jako kilkuletni chłopiec rozpalałem wraz ze swoim
dziadkiem ogniska,
żeby piec kie łbaski
i inne przysmaki. Żar,
płomień i ciepło bijące
od nich zawsze wydawało mi się magiczne.
Następnie spotkałem
na swojej drodze harcerzy, ludzi, dla których ogień jest bardzo ważny. Towarzyszy im w najbardziej podniosłych chwilach ich niełatwej drogi. Jest powiernikiem
przysiąg składanych przy okazji Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego, Nadania Naramiennika Wędrowniczego czy w końcu Zobowiązania Instruktorskiego.
Ogień jest najwierniejszym towarzyszem wszystkich uroczystych i zabawowych spotkań, to on rozpoczyna i zamyka letni wypoczynek na
obozie. W niektórych środowiskach funkcjonuje nawet zwyczaj, który
polega na zabieraniu polanka z ostatniego obozowego ogniska i przechowywaniu go lub zabieraniu na następny letni wypoczynek i dokładaniu do pierwszego spotkania przy ogniu.
Z harcerskim ogniem związanych jest wiele obrzędów i reguł. Przy płomieniach siadamy zawsze w kręgu, nikt nie leży i nie wykłada do przodu
nóg. Przy obrzędowym ogniu zawsze są śpiewane, można by rzec rytualne, piosenki oraz pojawiają się odpowiednie elementy organizacyjne,
nikt też nie spożywa przy nim posiłków ani nie pije napojów. Ognisko ma
swój charakter, może być podniosłe, zabawowe, nieść pewne przesłanie. Każde ma także swoich opiekunów tzw. Strażników Ognia, to bardzo
zaszczytna funkcja i sprawują ją przygotowani do niej harcerze. Dzięki
właśnie takiemu podejściu nauczyłem się szanować ten żywioł, stał się
mi bardzo bliski, zdobyłem umiejętności wydobywania go oraz podtrzymywania w różnych warunkach, a nade wszystko poczułem prawdziwie
rodzinny i przyjacielski klimat, jaki niesie ze sobą jego ciepło oraz grupa
ludzi spędzająca przy nim radośnie czas.
Następnym etapem była fascynacja. Na Zlocie Grunwaldzkim w 2007
r. zobaczyłem, że ogień można kształtować, nadawać mu charakter, ruchy, można wyrażać nim emocje, tak jak w tańcu. Właśnie wtedy po raz
pierwszy miałem okazję zobaczyć Tancerzy Ognia – grupę kuglarzy
zajmującą się niezwykłą sztuką. Samo kuglarstwo jest dość starym zawodem, bo już w wiekach średnich tzw. ulicznicy zabawiali mieszczan
swoimi akrobacjami i sztuczkami. Wtedy też pojawili się pierwsi połykacze ognia i osoby nim plujące.
W ostatnich czasach nurt kuglarski zaczął się mocno rozwijać, ludzie na
nowo odkryli sztukę kręcenia tzw. poi, które są tradycyjną sztuką wywodzącą się z Nowej Zelandii z plemion Maori. Dzisiaj można spotkać ogniomistrzów posługujących się różnorakim sprzętem, jak wachlarze, kije
ogniowe, diabolo, pochodnie czy nawet ogniowe hula-hoop. Ja jednak
zaczynałem właśnie od poi, w 2008 r., a początki nie były wcale takie
łatwe, szczególnie że wtedy nie można było znaleźć tylu pomocy opisujących techniki jak dziś. Na szczęście natknąłem się na filmiki Nicka
Woosley, który stał się moim ogniowym mentorem.
Dziś mam za sobą kilka lat doświadczeń, znam swoje możliwości, ciało,
kształtuję płomienie za pomocą różnego sprzętu i nadaję im nieraz fantastyczne formy. W pewien sposób pokochałem ogień, stał się mi przyjacielem i pozwolił odnaleźć ludzi, którzy też się nim zachwycają. Dzięki
temu staliśmy się Dziećmi Ognia, grupą tancerzy ognia. Teraz Children
of Fire rozwija się i zdobywa nowe umiejętności, a ja Was, drodzy Czytelnicy, zachęcam do śledzenia naszych poczynań oraz do spróbowania
naszych sztuczek. Wiele materiałów można znaleźć na ww.playpoi.com
lub www.homeofpoi.com.
pwd. Daniel Nowak

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

Endoterapia PFG Sp. z o.o. Program Badań Przesiewowych,
Pracownia Endoskopii, ul. Waryńskiego 10A, 00-631 Warszawa, tel. /22/ 825-62-99,

ODDAM

NZOZ ENDOTERAPIA, Program Badań Przesiewowych,
Pracownia Endoskopii, ul. Brzeska 12, 02-676 Warszawa, tel. /22/ 332-78-00, /22/ 332-78-05,

PRZYJMĘ

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,
Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii,
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel. /22/ 508-14-76.

Udział w badaniach jest bezpłatny.
Badania finansuje Ministerstwo Zdrowia i NFZ.

Wersalkę – tel. 608-635-188
1. pralkę automatyczną oraz komodę – tel. 502-925-715
2. fotel rozkładany dwuosobowy, mały stolik pokojowy – tel. 798-640-536
3. lodówkę, łóżeczko dziecięce, wózek spacerówkę – tel. 600-540-504
4. łóżeczko dziecięce, wózek ubranka dla chłopca 6 miesięcznego – tel. 798-410-885
5. łóżko, ławę, fotele – tel. 798-410-885
6. przyjmę fotel 1 osobowy – tel. 607-893-843
7. maszynę do szycia wieloczynnościową – tel. 607-893-843
8. regał pokojowy, fotel rozkładany – tel. 662-670-733
9. regał kuchenny – tel. 514-211-759
10. fotel 1-osobowy rozkładany, komodę lub szuflady – tel. 510-643-810
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KOMUNIKATY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Uwaga rodzice pobierający świadczenia rodzinne z MOPS
Zaświadczenia ze szkół potwierdzające fakt uczęszczania dziecka do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych lub studiów wyższych w roku szkolnym 2012/2013 należy dostarczyć najpóźniej
do 15 września br. do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 7, parter – budynek
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3).

Zmiany w organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS
W związku ze zmianami, które wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, od
1 września br. zmianie ulegnie organizacja pracy sekcji świadczeń rodzinnych w MOPS.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. W tym celu trzeba będzie osobiście zgłosić się do pokoju nr 10 w MOPS (parter – budynek
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3) w godz. 9–16. Zapisy pozwolą na uniknięcie kolejek osób składających wnioski. Wnioski o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 wraz
z dokumentami odpowiednimi do sytuacji rodzinnej danej osoby należy dostarczać od 1 września
do 30 listopada br.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne do wniosku o zasiłek rodzinny
należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; 4) zaświadczenie
szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło
18. rok życia;
5) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
6) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy;
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; c) oświadczenia członków
rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
f) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub
odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów
na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem
do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli
dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, l)
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
7) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd
ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się;
8) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt
zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
11) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
13) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
14) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
§ 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego
dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop
wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest
zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; (...)
4) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej
dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie
o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
5) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
§5. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku
nr 15 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w przypadku innych osób
niż wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
§ 6. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony
w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
3) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 3 pkt 4;
4) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Nowe kryteria dochodowe od października 2012 r.
Od 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1) zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosić będą:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 531 zł,
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych
z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 1260 zł,
c) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł,
d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł.
Info. MOPS Nasielsk

ROZMAITOŚCI
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NA WEEKEND. Wycieczki po okolicy

Opinogóra i Gołotczyzna
C z a s wakacj i sp rz yj a p o dró żom i z wiedzaniu ciekaw ych
miejsc. Z tej okazji postanowiliśmy przedstawić zabytki i atrakcje turystyczne, które znajdują
się w okolicy Nasielska. Jedyny warunek – muszą być idealne na jednodniowy wypad, czyli
nie znajdować się dalej niż około
50 km od naszej miejscowości.
Cóż, zaczynamy! Na początku
proponujemy udać się na północ
do Opinogóry i znajdującego
się tam Muzeum Romantyzmu,
wcześniej zahaczając o Gołotczyznę i tamtejszy ,,D worek ”
oraz ,,Krzewnię”. Chcieliśmy polecić również obejrzenie Zamku
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – jednego z najlepiej zachowanych gotyckich zamków
nizinnych na terenie Polski, którego budowa przypada na drugą
połowę XIV wieku. Niestety, od
dłuższego czasu, a dokładniej od
września 2010 r. trwają tam prace rewitalizacyjne i jest on wyłączony z ruchu turystycznego
(co ma się zmienić w niedalekiej przyszłości). Zawsze jednak
można nadrobić trochę drogi,
by choćby przyjrzeć się masywnym murom warowni, które robią duże wrażenie.

Gołotczyzna

Jednym z ciekawszych obiektów
naszej okolicy jest Muzeum Pozytywizmu. Mieści się ono w willi
„Krzewni”, która należała kiedyś
do A l e k s an dra Świ ę to c h owskiego, pisarza i twórcy założeń
programowych pozytywizmu.
Zgodnie z wyznawaną filozofią,
pisarz i publicysta mocno angażował się w sprawy wsi, tworzył
m.in. szkoł y rolnicze w pobli-

3–16 sierpnia 2012

PORADY

Przyprawy
kontra sól
Przez ostatnie kilka tygodni pisaliśmy o wpływie żywienia na różnego
rodzaju choroby oraz masę ciała. Dziś przedstawimy, czym można
zamienić w kuchni sól oraz jak przyrządzić szybkie i smaczne potrawy. W kuchni do przygotowywania różnego typu potraw mięsnych,
warzywnych, a także zup najczęściej używamy soli kuchennej lub
mieszanek przyprawowych zawierających znaczną jej ilość. Konsumpcję soli można z powodzeniem zmniejszać, zastępując ją suszonymi lub świeżymi przyprawami, których bogaty asortyment jest
łatwo dostępny. Przyprawy ziołowe nadają potrawom odpowiednie
właściwości smakowe i zapachowe, jednocześnie korzystnie wpływając na organizm człowieka.

Godziny otwarcia: wtorek–niedziela w godzinach 9.00–17.00
D r u g i m wa r t y m z w i e d z e n i a
miejscem w Gołotczyźnie jest
Dworek Aleksandry Bąkowskiej,
wraz z przylegającymi do nie-

go budynkami inwentarskimi.
To zabytkowy budynek, oddający atmosferę z przełomu XIX
i XX w., a także dwudziestolecia międzywojennego, taką, jaka
mogła panować w przeciętnym
średniozamożnym dworku szlacheckim na Mazowszu. W sąsiedztwie znajdują się budynki
inwentarskie, w których można
obejrzeć ekspozycję gromadzą-

w stylu angielskim. Najstarsze
z nich to: neogotycki pałacyk
z lat 40. XIX w., mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zygmun towi K ra siń sk iemu, ora z
neogotycki budynek Of icyny
Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje
czasowe. Na terenie parku zwiedzać
można również
ko ś c i ó ł z k r y p t ą
g r o b o wą , w k t ó rej pochowany jest
Zygmunt Krasiński
oraz jego rodzice
i dzieci. W kościele
znajduje się nagrobek Marii z Radziwiłłów Krasińskiej,
m a t k i p o e t y, p r z e d s t aw i aj ą cy kobietę błogosławiącą syna,
oraz płaskorzeźby synów poety.
Zaś na położonym obok kościoła
cmentarzu zobaczyć można zabytkowe nagrobki.
W parku, nieopodal dworu, znajduje się jedyny w Polsce pomnik
Zygmunta Krasińskiego, odsłonięty w 1989 r., przedstawiający poetę siedzącego w fotelu.
Na terenie muzeum znajdziemy również marmurową ławeczkę wykonaną w 1832 r. na
zamówienie Amelii Załuskiej,
pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem

Przyprawy, dzięki swoim niezwykłym aromatom, pozwolą nam pobudzić także zmysły. Poniżej przedstawiamy przykładowe rodzaje przypraw oraz ich oddziaływanie na organizm:
• Chilli – stosowana do drobiu i warzyw. Poprawia trawienie.
• Gorczyca – dodawana do kiszonych
ogórków, musztardy, ryb. Ma działanie rozluźniające, rozgrzewa także
miejsca dotknięte reumatyzmem.
• Cząber – stosowana do sosów mięsnych, przy gotowaniu roślin strączkowych. Pobudza czynność żołądka,
działa moczopędnie i ściągająco.
• Majeranek – dodawany do sosów,
dań mięsnych oraz potraw z roślin
strączkowych. Działa wykrztuśnie
oraz likwiduje nieprzyjemne wzdęcia,
powstające właśnie przy spożyciu
roślin strączkowych.
• Jałowiec – stosowany do wieprzowiny oraz dziczyzny. Działa żółciopędnie
i moczopędnie.
• Kminek – dodawany do sosów
mięsnych, serów, pieczywa. Działa
moczopędnie oraz likwiduje wzdęcia.
• Rozmaryn – stosowany do potraw
mięsnych oraz tłustych ryb. Pobudza
serce, działa moczopędnie oraz żółciopędnie.

• Bazylia – dodawana do dań warzywnych oraz serów. Likwiduje wzdęcia, działa mlekopędnie, pobudza
i wzmacnia nerwy.
• Estragon – dodawany do dań z jaj,
drobiu oraz ryb, a także sosów. Koi
nerwy oraz łagodzi objawy ze strony
żołądka.
• Szałwia – stosowana do mięs i ryb.
Ma działanie przeciwbakteryjne,
przeciwcukrzycowe oraz przeciwzapalne.
• Kolendra – dodawana do zup, sałatek oraz sosów na bazie jogurtu.
Działa przeciwbiegunkowo, łagodzi
dolegliwości związane z obfitymi
miesiączkami
• Koper – doskonały do warzyw.
Wspomaga pracę jelit.
• Imbir – idealny do mięs, ryb, zup i warzyw. Przyspiesza przemianę materii
oraz ma działanie rozgrzewająco.
• Tymianek – stosowany do drobiu,
ryb i warzyw. Wspomaga trawienie
tłustych potraw.

Nie wiesz, jak przygotować smaczne, szybkie i zdrowe posiłki? Wypróbuj poniższe pomysły.

Omlet z szynką i szpinakiem [1 porcja]
Składniki:
3 jajka (150 g), mąka pszenna – 2 łyżki (30 g), mleko 2% – 2 łyżki
(30 g), szpinak świeży – 1 garść (ok. 20 g), szynka z piersi kurczaka –
2 średniej wielkości plastry (ok. 30 g), oregano, bazylia, pieprz
Sposób przyrządzenia:
Jajka roztrzep trzepaczką, dodaj mleko i przesianą mąkę. Umyty i pocięty szpinak oraz pokrojoną w kostkę szynkę dodaj do masy z jajek i wymieszaj. Dodaj przyprawy. Rozgrzej patelnię teflonową, wlej
masę i smaż, aż omlet się zetnie. Przełóż gotowy omlet na talerz
i udekoruj natką pietruszki. Podawaj z sałatką warzywną.

Sałatka warzywna z makaronem [1 porcja]
Składniki:
40 g makaronu pełnoziarnistego (suchego), 60 g brokułów pokruszonych na małe kawałki, 50 g marchewki pokrojonej w kostkę,
100 g cukinii pokrojonej w kostkę, 5 g majonezu light + 35 g jogurtu
naturalnego, ¼ łyżeczki suszonego tymianku i bazylii, kilka świeżych
listków bazylii do dekoracji, sól i pieprz do smaku
skich miejscowościach. Na muzeum składa się zielony park,
otaczający dworek ozdobiony
wspartym na czterech kolumnach gankiem, i maleńka willa
,,Krzewnia”, w której mieszkał
Świętochowski. Wnętrza budynku zostały starannie odtworzone w stylu z przełomu XIX i XX.
Zwiedzający mogą ponadto zobaczyć wiele pamiątek po pisarzu, m.in. jego gabinet i rzeczy
osobiste.
Adres muzeum: Gołotczyzna,
Świętochowskiego 4.

cą dawne maszyny, pojazdy i narzędzia rolnicze.
Adres Dworku Aleksandry Bąkowskiej: Gołotczyzna ul. Świętochowskiego 3
Godziny otwarcia: wtorek–niedziela w godzinach 9.00–17.00

Opinogóra

W Opinogórze znajduje się Muzeum Romantyzmu. Składa się
ono z kilku obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego parku krajobrazowego

„Niech pamięć moja zawsze ci
będzie miła”. Ponoć kto usiądzie
na ławeczce, ten szybko się zakocha.
Adres Muzeum Romantyzmu:
ul. Zygmunta Krasińskiego 9
Godziny otwarcia: wtorek–niedziela w godzinach 10.15–17.45
http://muzeumciechanow.pl/,
(pk)

Sposób przygotowania:
Ugotuj makaron według wskazówek podanych na opakowaniu. Odcedź i wsyp do miski. W oddzielnym garnku ugotuj pokrojone brokuły, marchewkę i cukinię, żeby były lekko miękkie. Odcedź i dodaj do
makaronu. Dodaj zioła, odrobinę soli, pieprzu do smaku oraz wcześniej zmieszany majonez z jogurtem naturalnym i delikatnie wymieszaj. Sałatkę podawaj lekko schłodzoną.
Smacznego!!!!
mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

PO GODZINACH
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STOP dla porzucania zwierząt!

Burmistrz Nasielska ogłasza akcję STOP dla porzucania zwierząt!
Zwierzę nie jest rzeczą,
z wierzę to istota ż yjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, a człowiek jest
mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę. Tak stanowi ustawa o ochronie
zwierząt, natomiast człowiek często zapomina, że
pies to jego najwierniejszy
przyjaciel.
Zbliża się sezon url o p o w y, c z a s r e l a k s u
i odpoczynku i jak wynika z doświadczeń lat ubiegł ych, to nasilony okres
porzucania zwierząt. Apelujemy do stałych mieszkańców naszej gminy oraz
do właścicieli działek rekreacyjnych o przestrzeganie
prawa i humanitarne traktowanie zwierząt.
Odłowienie i przekazanie do schroniska jednego pieska to koszt ok. 2 500 zł. W skali roku to bardzo duża
kwota, która mogłaby być zagospodarowana na inne cele np. na cele inwestycyjne.
Badania socjologiczne (CBOS) wskazują, że Polacy kochają zwierzęta. Dziewięćdziesiąt procent ankietowanych nie zgadza się z okrutnym traktowaniem zwierząt, a osiemdziesiąt procent twierdzi, że zwierzęta odczuwają
ból tak samo jak ludzie. Dlatego też apelujemy do Państwa - nie przerzucajcie odpowiedzialności na gminę, gdyż
jedyne, co gmina może zrobić, to umieścić bezpańskie zwierzęta w schronisku, nie jest to jednak rozwiązanie,
na jakie te zwierzęta zasługują.
Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta domowe muszą mieć zapewnione pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
okiennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub
powodujący u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Problem bezdomności zwierząt nie jest możliwy do rozwiązania bez pomocy, wsparcia oraz dobrej woli mieszkańców gminy.
Informujemy, że dla osób, które chciałyby przygarnąć bezdomnego pieska, istnieje możliwość adopcji. Na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl umieszczone są zdjęcia i opisy czworonogów, które czekają na nowy dom.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Więcej czasu poświęć na wypoczynek.
Twoja energia jest osłabiona, a zdrowie
wymaga troski. Wystrzegaj się despotyzmu W trudnych sytuacjach nie reaguj
zbyt impulsywnie.
Byk 21.04–21.05
Niektóre Twoje plany mogą się w tym tygodniuj skomplikować. A wszystko to z powodu jakiejś mylnej informacji. Kłopoty nie
potrwają długo. Zrezygnuj jednak ze zbyt
męczących zajęć.
Bliźnięta 22.05–20.06
Czas dużych emocji i możliwości. Sprzyja
szczególnie zajęciom twórczym i intelektualnym. Koledzy będą chętni do współpracy,
jednak pod warunkiem, że zaczniesz się liczyć z ich zdaniem.
Rak 21.06–22.07
Nie będziesz narzekać na brak zajęć. Czas
wypełnią Ci sprawy zawodowe i prywatne.
Spotkania z ciekawymi ludźmi zainspirują
Cię do nowych pomysłów. W finansach
powodzenie.
Lew 23.07–22.08
W ciągu najbliższych dni gwiazdy sprzyjać Ci
będą w każdej sferze życia. Bez obawy możesz
uskuteczniać długo odkładane plany. Większość Twoich działań zakończy się sukcesem.
Panna 23.08–22.09
Nadchodzący czas będzie wypełniony radosnymi niespodziankami. Twoje stosunki
z rodziną wyraźnie się dziś poprawią, a zmiany będą widoczne. Zacznij częściej myśleć
o sobie.

Waga 23.09–22.10
Zwróć większą uwagę na swoje zdrowie.
Dużo odpoczywaj i oderwij się od wszelkich problemów. Trudne rozmowy odłóż
na bardziej sprzyjający moment. Ciesz się
każdą chwilą spędzoną z bliskimi.
Skorpion 23.10–22.11
Teraz skup się na sprawach już rozpoczętych
i zakończ je. Nie pozwól nikomu podejmować
w swoim imieniu żadnych decyzji. Pozbądź się
pesymistycznych myśli.
Strzelec 23.11–21.12
Nie licz na jakieś wyjątkowe szczęście.
W pracy możesz odczuwać pewien opór
wobec nadmiernych wymagań. Staraj się
panować nad emocjami. Nie pozwól się wykorzystywać.
Koziorożec 22.12–19.01
Bliscy będą teraz bardziej wyrozumiali
i ugodowi, co wpłynie korzystnie na Wasze
wzajemne relacje. Dobre samopoczucie
doda Ci wiary w siebie. Nie bądź pamiętliwy. Ciesz się dniem dzisiejszym.
Wodnik 20.01–18.02
Najbliższy tydzień rozpoczniesz w pesymistycznym nastroju. Sprawy, na których
Ci zależy, zaczną się komplikować. Wykaż
się dyplomacją, a do wojny nie dojdzie. Zatroszcz się bardziej o siebie.
Ryby 19.02–20.03
Czas sprzyja kontaktom towarzyskim i przyjemnemu spędzaniu czasu. Wykorzystaj to
i postaraj się odbudować wzajemne relacje
z innymi. W uczuciach stosuj czyste zasady
gry.
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NOK dla dzieci

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza
dzieci w każdy czwartek sierpnia do
kina Niwa na filmy animowane. Projekcje rozpoczynać się będą o godz.
11.00.

9 sierpnia 2012 r.
- Psy i koty 2 : Odwet kity

16 sierpnia 2012 r.
- Po rozum do mrówek

23 sierpnia 2012 r.
- Happy feet 2:
Tupot małych stóp

30 sierpnia 2012 r.
- Miś Yogi
Cena biletu za każdy seans:
5 zł

Zapraszamy!
Kino NIWA ZAPRASZA
10 - 12 sierpnia godz. 18.00

Dorwać Gringo
Akcja, Dramat, USA
czas: 1 godz. 37 min.

A miało być tak pięknie. Udany skok
i góra kasy do podziału, a na koniec niekończące się wakacje w rajskim kurorcie. Wakacje może i będą, tylko kurort
zmienił się w meksykańskie więzienie,
partner nie żyje, a kasa się ulotniła. Driver od lat w rubryce „zawód” może wpisać „przestępca”, ale w takich tarapatach
jeszcze nie był. Trafił do paki, która jest
właściwie małym ogrodzonym miasteczkiem. Żyje tu mnóstwo bandziorów, szczurów i bezpańskich psów, ale także dzieci, ich matek, a może
nawet i ich babek...

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam dom jednorodzinny wolnostojący parterowy z poddaszem
mieszkalnym o pow. użytk. 192
m 2 z garażem 2-stan. – Nasielsk.
Tel. 502 343 122.

Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 605 827 917.

Sprzedam działki budowlane o pow.
1500 m2 każda położone w Głodowie
k. Nasielska, bezpośrednio przy
drodze asfaltowej. Woda i energia.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam działki rolne z możliwością zabudowy 2,11 ha, położone
w Głodowie k. Nasielska. Tel. 502
343 122.
Sprzedam ziemię orną 4,61 ha
w Cieksynie. Tel. 781 141 079.
Sprzedam dom bliźniak (60 m ) z budynkiem gospodarczym z działką
1000 m2 w Cieksynie. Tel. 500 569
636.
2

Sprzedam mieszkanie M3 w Nasielsku.
Tel. 691 222 500.

Sprzedam działkę budowlaną 3600
m 2 we wsi Głodowo k.Nasielska.
Tel. 604 620 763.
Wynajmę dom w Cegielni Psuckiej.
Tel. 789 276 041.
Tanio sprzedam działkę 1600 m2 rolno-budowlaną Kosewo k. Nasielska.
Tel. 501 136 623.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 889 506 455.
Sprzedam pralkę Polar, cena do
uzgodnienia. Tel. (23) 69 12 905.
Sprzedam działki przemysłowo-budowlane w Nasielsku ul. Jodłowa
2400 m, 33 zł/m2; 1500 m, 13 zł/m2.
tel. 691 138 678.

Sprzedam 3 ha ziemi ornej, gm.
Nasielsk. Tel. 666 295 207.

Instalacje elektryczne kompleksowo
– uprawnienia, systemy alarmowe,
monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny.
Tel. 518 529 925.

Usługi budowlane – docieplanie domków, gipsowanie ścian, malowanie.
Tel. 507 720 444.

Wynajmę miejsca garażowe przy
stadionie. Tel. 500 142 809.

Sprzedam działki budowlane blisko
przystanku Studzianki-Miękoszynek.
Tel. 22 794 33 87.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk.
Cena 50 tys. Tel. 506 702 293.
Do wynajęcia dom w pobliżu stacji
PKP Nasielsk. Tel. 668 302 813.
Kama – usługi brukarskie. Tel. 507
024 590.
Sprzedam mieszkanie 72 m2 osiedle
Warszawska. Tel. 660 769 452.
Sprzedaż węgla: kostka, orzech, groszek, miał, brykiet torfowy. Tel. 691
888 720, 698 544 927.
Sprzedam działkę ul. Grabowa.
Tel. 512 107 014.
Sprzedam działki. Tel. 600 553 450.
Sprzedam skuter Longija. Tel. 502
325 641.
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 785
532 718.
Sprzedam kopaczkę. Tel. 512 504 755.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Mieszkanie do wynajęcia, ul. Rynek.
Tel. 516 127 903.
Tynki cementowo-wapienne i elewacje. Tel. 519 412 832.

Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Sprzedam Opel Astra 1994 r. z gazem,
Tel. 794 774 543.
Chcesz wyrównać braki, przygotować się do egzaminów z języka
angielskiego - Zadzwoń : 697 339
708 lub 22 794 34 85. Firma „VERS”
Ewa Komajda.
Kawalerka do wynajęcia blisko dworca PKP. Tel. 608 350378.
Pilnie sprzedam mieszkanie 65 m2 na
parterze przy ul. Kilińskiego, na mieszkanie lub usługi. Tel. 609 566 850.
Pilnie sprzedam kawalerkę 34 m2 na
os. Warszawska, I piętro. Tel. 22 67462
82, 609 566 850.
Sprzedam mieszkanie 47 m2 (parter-2
pokoje) osiedle Płońska. Tel. 604 436
444, 796 611 579.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem
do mediów. Tel. 696 990 459.
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PIŁKA NOŻNA. ŻBIK

Nowy sezon – stare kłopoty
Za dwa tygodnie rusza nowy sezon
rozgrywek piłkarskich. Żbik, niestety,
nie wykorzystał szansy, jaka otworzyła
się przed nim pod koniec poprzedniego sezonu i nadal będzie występował
w lidze okręgowej. Niestety też, nadal
w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej,
która z wielu względów Żbikowi nie pasuje. Chodzi zwłaszcza o to, że drużyny
tu grające preferują prostą grę siłową,
a Żbik lubi grę delikatną, widowiskową,
techniczną.
Wygląda na to, że długo jeszcze nie zobaczymy w Nasielsku na żywo dobrej
piłki nożnej, bo to, co prezentują nasi
piłkarze na półmetku okresu przygotowawczego, optymizmem nie napawa. Drużyna nadal jest w rozsypce
i na dobrą sprawę wciąż nie wiadomo,
kto 15 sierpnia wybiegnie na boisko,
aby walczyć o punkty ze spadkowiczem z czwartej ligi, Koroną Szydłowo.
A cztery dni później naszą drużynę czeka wyjazd do Ciechanowa, gdzie będzie
czekał kolejny spadkowicz – Mazovia.
W nowym cyklu rozgrywkowym
w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej
będzie więcej kandydatów do awansu, niż było ich w ubiegłym sezonie.
Wprawdzie wśród nich jest wymieniany i Żbik, ale wynika to nie tyle ze znajomości realiów, ile z pewnych zaszłości
historycznych. Wszystkie drużyny liczą
się ze Żbikiem i przed meczem z nim
specjalnie się mobilizują. Jeszcze trzy,
cztery lata temu nasza drużyna bez
większych kłopotów awansowałaby
z tej grupy wyżej. Teraz poziom gry
naszych rywali nie jest wyższy, a można nawet powiedzieć, że jest niższy, ale
zdecydowanie obniżył się poziom gry
Żbika. Brakuje przy tym woli walki, zdecydowania, determinacji, odporności
psychicznej. Cech te pozwalają w wielu
wypadkach drużynom słabszym pokonać wyżej notowanych przeciwników.
To z takimi drużynami, i w dodatku
u siebie, przegrywał Żbik w roku ubiegłym. Właśnie punktów straconych
w tych meczach zabrakło naszej drużynie w roku ubiegłym.
Braków można byłoby wymienić
o wiele więcej, ale jeden rzuca się zdecydowanie w oczy. W chwili obecnej
nie ma ani jednego zawodnika, który byłby w stanie walczyć przez całe
90 minut.
W tym roku przerwa między sezonami rozgrywkowymi była bardzo krótka.
Elementów zaś, które wymagają natychmiastowej poprawy, jest wiele. Od
lat Żbik nie organizuje obozów, a choć
krótki, nawet tygodniowy obóz by się
przydał. Intensywny, taki, na którym
zajęcia typowo piłkarskie odbywałyby się przynajmniej dwa razy dziennie.
I nie musiałby to być wcale obóz wyjazdowy.
Pieniądze podobno szczęścia nie dają,
ale bez nich wiele nie da się zrobić. Żbikowi pieniędzy brakuje i to między
innymi z tego powodu drużyna ma poważne kłopoty. Nie chodzi tu o płacenie
zawodnikom za grę. To rekompensata
mniejszych lub utraconych zarobków,
to zwrot kosztów podróży, to wreszcie
opłata sędziów, trenerów, opieki medycznej, koszty przejazdu na mecze, to
wreszcie koszty obsługi stadionu. Długo można byłoby wymieniać potrzeby.
Klub w zasadzie nie ma dochodów. Bilety są stosunkowo tanie i do tego nie-

im silniejszy przeciwnik, tym lepsza
gra Żbika, im słabszy przeciwnik, tym
słabsza gra Żbika. To zjawisko mieliśmy
też w meczach ligowych. Żbik wygrywał z drużynami od siebie silniejszymi,
przegrywał z drużynami od siebie słabszymi. Ta pewnego rodzaju nonszalancja była powodem tego, że w ubiegłym
sezonie zabrakło tylko jednego punktu
do awansu.

wiele ich się rozchodzi. Lepiej byłoby
z nich w ogóle zrezygnować, aby zachęcić młodzież do przychodzenia na
stadion.
Na kogo więc można liczyć? Każdy
odpowie, że na sponsorów. Dzięki im,
że tacy jeszcze są, ale jest ich niewielu.
Można liczyć jeszcze na samorząd. Ten
też ma kłopoty. Wspiera klub, ale z kwoty 140 tys. zł, jakie przeznaczał rocznie
tylko na jeden klub, pozostało niecałe
40 tys. zł. Na co to starczy? Rachunek
jest prosty. Narzuca się pytanie, czy piłka nożna jest nam potrzebna. Ci, którzy
pierwsi ochoczo mówią, że nie, pierwsi
też gardłują, że w Nasielsku niczego nie
ma. Zwłaszcza dla młodzieży.

Mecze sparingowe, zwane inaczej kontrolnymi, służą w głównej mierze do
przetestowania pewnych koncepcji gry
i sprawdzenie przydatności niektórych
zawodników na różnych pozycjach.
W rozegranych meczach trudno byłoby się doszukać, co było celem sprawdzianu. Była to raczej gra dla gry.

Mimo oczywistych braków i innych
kłopotów klub przygotowuje się do
rozgrywek. Potencjalni kandydaci do
drużyny są. W ubiegłym roku postawiono na młodzież. Do gry w drużynie
seniorów trzeba jednak dojrzeć i psychicznie, i fizycznie. Najlepsza jest mieszanka rutyny z młodością.

Nowy sezon tuż, tuż, a do poprawienia
jest jeszcze tak wiele, że trudno się spodziewać, aby wszystko było przygotowane na czas.
I jest jeszcze jedna ważna uwaga. Wyniki sprawdzianów nie są najważniejsze.
Ćwicząc pewne elementy, trzeba wziąć
pod uwagę, że niektóre założenia mogą
nie zostać zrealizowane. Robi się to po
to, aby w regularnych rozgrywkach takich niespodzianek nie było. Wyniki
trzech ostatnich spotkań (remis i dwie
porażki) w jakimś stopniu w złym świetle
stawiają nasza drużynę. Przeciwnicy to
nie byli potentaci, oprócz Wkry Pomiechówek wręcz słabeusze. Wszystkie te
mecze z łatwością nasza drużyna winna
wygrać. Szlachectwo zobowiązuje.

Postanowiono, że elementem przygotowań będą mecze sparingowe. W ciągu dwóch tygodni rozegrano ich już
pięć. I tak w Nasielsku Żbik sparował
z Sokołem Serock (liga okręgowa 6:4),
WKS-em Rząśnik (klasa A warszawska
4:1), LKS-em Zatory (klasa B ciechanowska 3:3). Drużyna rozegrała też dwa
mecze na wyjeździe: w Pomiechówku z Wkrą (liga okręgowa warszawska
3:4) i w Krubinie z Mewą (klasa A warszawska 4:6). Już z wyników widać, że
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